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1. SIKKERHETSTILTAK
Sørg for å følge alle "SIKKERHETSTILTAK". 
Dette produktet hører innunder betegnelsen "utstyr ikke allment tilgjengelig".

• Denne håndboken klassifiserer forholdsregler som ADVARSEL og FARE.
Sørg for å følge alle forholdsreglene nedenfor: de er viktige for å trygge sikkerheten.

ADVARSEL ........ Angir en potensielt farlig situasjon som, hvis den ikke forhindres, kan medføre 
død eller alvorlig personskade.

FARE .................. Angir en potensielt farlig situasjon som, hvis den ikke forhindres, kan medføre 
mindre eller moderat personskade.
Kan også brukes til å varsle om risikabel bruk.

• Når installeringen er fullført, må du teste luftkondisjoneringsanlegget og kontrollere at det fungerer som 
det skal. Gi brukeren tilstrekkelig innføring i bruk og rengjøring av innendørsanlegget i henhold til drifts-
håndboken. Be brukeren om å oppbevare denne håndboken sammen med driftshåndboken på et lett 
tilgjengelig sted for fremtidig bruk.
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ADVARSEL

• Be nærmeste forhandler eller kvalifisert personell om å utføre installeringsarbeid.
Feilaktig installering kan medføre vannlekkasje, elektrisk støt eller brann.

• Installeringsarbeid må utføres i overensstemmelse med denne installeringshåndboken.
Feilaktig installering kan medføre vannlekkasje, elektrisk støt eller brann.

• Kontakt forhandleren for å få vite hva som må gjøres i tilfelle kjølemedielekkasje.
Når luftkondisjoneringsanlegget skal installeres i et lite rom, må du sørge for at en eventuell kjølemedie-
lekkasje ikke overstiger konsentrasjonsgrensen.
Ellers kan dette forårsake ulykke som følge av oksygenmangel.

• Sørg for at du bare bruker spesifiserte deler og angitte tilbehør til installeringsarbeid.
Bruk av annet enn spesifiserte deler kan medføre at luftkondisjoneringsanlegget faller ned eller at det 
oppstår vannlekkasje, elektrisk støt, brann osv.

• Installer luftkondisjoneringsanlegget på et fundament som tåler tyngden.
For svakt underlag kan medføre at luftkondisjoneringsanlegget faller ned og forårsaker personskade.
Det kan dessuten føre til vibrasjon i innendørsanleggene og forårsake en ubehagelig hakkelyd.

• Utfør angitt installeringsarbeid etter å ha tatt hensyn til sterk vind, tyfon og jordskjelv.
Feilaktig installering kan forårsake ulykke hvis luftkondisjoneringsanlegget for eksempel faller ned.

• Sørg for at alt elektrisk arbeid utføres av kvalifisert personell i henhold til gjeldende lovgivning (merknad 1) 
og denne installeringshåndboken, og bruk en separat strømkrets. 
Og hvis ledningen er for kort, må du heller velge en ledning som er lang nok og aldri tilkoble en ekstra 
ledning for å gjøre den lang nok.
Utilstrekkelig kapasitet i strømkretsen eller utilstrekkelig elektrisk konstruksjon kan medføre elektrisk støt 
eller brann. 
(merknad 1) Gjeldende lovgivning betyr "Alle internasjonale, nasjonale og lokale forskrifter, lover, 

bestemmelser og/eller lovsamlinger som er relevante og gjeldende for et bestemt produkt 
eller område".

• Luftkondisjoneringsanlegget skal jordes.
Jordledningen må ikke kobles til gass- eller vannrør, lynavleder eller telefonjordleder.
Ufullstendig jording kan medføre elektrisk støt eller brann.

• Sørg for å installere jordfeilbryter.
Ellers kan det forårsake elektrisk støt og brann.

• Trekk ut strømtilførselen før du berører de elektriske komponentene.
Du kan få elektrisk støt hvis du berører de strømførende delene.

• Sørg for at alt ledningsopplegg er trygt, bruk spesifiserte ledninger, og sørg for at ytre krefter ikke innvirker 
på kontakter og ledninger.
Feilaktig tilkobling eller festing kan forårsake varmgang eller brann.

• Ved ledningsopplegg mellom innendørs- og utendørsanlegg samt strømtilførsel må ledningene formes slik 
at lokket på kontrollboksen kan festes ordentlig.
Hvis lokket på kontrollboksen ikke er på plass, kan det medføre overopphetede kontakter, elektrisk støt 
eller brann.

• Hvis det lekker kjølemediegass under installeringen, må området straks ventileres.
Det kan dannes giftig gass dersom kjølemediegass kommer i kontakt med ild.

• Når installeringen er fullført, må du kontrollere at det ikke lekker kjølemediegass.
Det kan dannes giftig gass dersom kjølemediegass lekker ut i rommet og kommer i kontakt med brannkilder 
som vifteovn, kamin eller gasskomfyr.

• Unngå all direkte kontakt med kjølemedium som har lekket ut ved et uhell. Dette kan føre til store sår som følge 
av frostskade.
Norsk 2



FARE

• Installer dreneringsrør i henhold til denne installeringshåndboken for å sikre god drenering, og isoler rørene 
for å unngå kondens. 
Feilaktig drenering kan forårsake vannlekkasje slik at møblene blir våte.

• Installer luftkondisjoneringsanlegg, strømledning, fjernkontrolledning og overføringsledning minst 1 meter 
unna TV- eller radioapparater for å forhindre interferens eller støy.
(1 meter er eventuelt ikke nok for å forhindre støy, avhengig av radiobølgene.)

• Installer innendørsanlegget så langt vekk som mulig fra lysstoffrør.
Hvis settet med trådløs fjernkontroll er installert, kan rekkevidden være kortere i rom med elektroniske 
lysstoffrør (med vekselretter eller hurtigstarter).

• Installer ikke luftkondisjoneringsanlegget på følgende steder:
1. Der det er oljetåke, oljesprut eller damp, f.eks. på et kjøkken.

Plastdeler kan brytes ned, slik at de faller av eller det oppstår vannlekkasje. 
2. Der det oppstår etsende gass, f.eks. svovelsyregass.

Korrodering av kobberrør eller slagloddede deler kan forårsake kjølemedielekkasje.
3. Der det er maskiner som avgir elektromagnetiske bølger.

Elektromagnetiske bølger kan forstyrre styresystemet og forårsake funksjonsfeil i utstyret.
4. Der det kan lekke brannfarlige gasser, der karbonfibrer eller brannfarlig støv svever i luften, eller der 

flyktige brennbare væsker som tynner eller bensin blir håndtert.
Hvis det lekker ut gass som blir værende rundt luftkondisjoneringsanlegget, kan det føre til antenning.

• Luftkondisjoneringsanlegget er ikke ment brukt på steder der det kan forekomme eksplosjoner.

2. FØR INSTALLERING

Når innendørsanlegget skal pakkes ut eller flyttes etter utpakking, må det ikke legges trykk 
på røropplegget (kjølemedierør og dreneringsrør) og plastdelene.
• Husk å kontrollere på forhånd at det er kjølemedium R410A som skal brukes ved installeringsarbeidet.

(Luftkondisjoneringsanlegget vil ikke fungere som det skal ved bruk av feil kjølemedium.)
• Se i installeringshåndboken som følger med utendørsanlegget når dette skal installeres.
• Ikke kast tilbehør før installeringsarbeidet er fullført.
• Når innendørsanlegget er løftet inn i rommet, må det beskyttes med emballasje slik at det ikke blir skadet.

(1) Finn ut hvilken rute anlegget skal fraktes frem til rommet.
(2) Anlegget må ikke pakkes ut før det er plassert på installeringsstedet.

Hvis innendørsanlegget må pakkes ut, skal det benyttes en stropp av mykt materiale eller beskyttelses-
plater sammen med et tau når anlegget løftes for å unngå skade eller riper på innendørsanleggene.

• Få kunden til å betjene luftkondisjoneringsanlegget mens han/hun følger håndboken.
Vis kunden hvordan han/hun skal bruke luftkondisjoneringsanlegget riktig (spesielt rengjøring av 
luftfiltrene, driftsprosedyrer og temperaturjustering).

• Når du skal velge installeringssted, bør du bruke installeringsmalen av papir som referanse (ligger 
i pakkassen).

• Luftkondisjoneringsanlegget må ikke brukes i omgivelser med saltholdig luft, for eksempel i kystområder, 
kjøretøy, skip eller der spenningen varierer, slik som på fabrikker.

• Fjern statisk elektrisitet fra kroppen før du legger ledninger og før du åpner lokket på kontrollboksen. 
Ellers kan elektriske deler bli skadet.
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2-1 TILBEHØR

Kontroller at følgende tilbehør er festet på innendørsanlegget.

2-2 TILLEGGSUTSTYR
• Til dette innendørsanlegget kreves det en egen fjernkontroll.
• Det finnes 2 typer fjernkontroller: med ledningsforbindelse og trådløs type.

Installer fjernkontrollen der kunden ønsker.
Se i katalogen for gjeldende modell.
(Se i installeringshåndboken som følger med fjernkontrollen om hvordan du installerer.)

Navn (1) Dreneringsslange (2) Metallklemme (3) Skive for oppheng (4) Klemme

Antall 1 stk. 1 stk. 8 stk. 7 stk.

Form

Navn
(5) Installeringsmal 

av papir
Isolasjonsmateriale 

til skjøter
Tetningsmateriale (10) Plastbøssing

Antall 1 plate 1 av hver 1 av hver 1 stk.

Form
(6) For gassrør

(7) For væskerør

(8) Stor

(9) Liten

Navn (11) Ledningsfeste (12) Skrue til ledningsfeste

(Diverse)

• Driftshåndbok
• Installerings-

håndbok
• Samsvarserklæring

Antall 2 stk. 2 stk.

Form

M4 × 12
Norsk 4



UTFØR ARBEIDET OG VIS FORSIKTIGHET OVERFOR FØLGENDE PUNKTER. 
KONTROLLER DISSE PUNKTENE PÅ NYTT NÅR ARBEIDET ER FULLFØRT.

1. Punkter som skal kontrolleres når installeringsarbeidet er fullført

Husk å kontrollere punktene under "SIKKERHETSTILTAK" på nytt.

2. Punkter som skal kontrolleres ved levering 

Viktige driftsforklaringer

Kontrollpunkter I tilfelle feil
Avkryssings-

kolonne

Er innendørs- og utendørsanleggene festet 
skikkelig?

Fall/vibrasjon/støy

Ble installeringsarbeidet på utendørs- og 
innendørsanleggene fullført?

Kjører ikke / kortsluttet

Har du utført lekkasjetesten via trykk, som 
står beskrevet i installeringshåndboken for 
utendørsanlegget?

Kjøling/oppvarming fungerer ikke

Er isoleringen av kjølemedierørene og 
dreneringsrørene fullført? 

Vannlekkasje

Er det jevn flyt i dreneringen? Vannlekkasje

Samsvarer tilførselsspenningen med den 
som står oppført på produsentens etikett på 
luftkondisjoneringsanlegget?

Kjører ikke / kortsluttet

Er du sikker på at det ikke er feil lednings-
opplegg, feil røropplegg eller løse ledninger?

Kjører ikke / kortsluttet

Er jordingen fullført? Fare ved lekkasje

Er dimensjonen på de elektriske ledningene 
i samsvar med spesifikasjonen?

Kjører ikke / kortsluttet

Er luftutløpene eller luftinntakene på innen-
dørs- og utendørsanleggene blokkert?
(Det kan føre til svekket kapasitet som følge 
av redusert viftehastighet eller funksjonsfeil 
på utstyret.)

Kjøling/oppvarming fungerer ikke

Har du notert lengden på kjølemedierørene 
og ekstra påfylt kjølemedium?

Mengden påfylt kjølemedium er uviss

Kontrollpunkter
Avkryssings-

kolonne

Har du utført innstillingene på stedet? (om nødvendig)

Har du festet lokket på kontrollboksen, luftfilteret og innsugningsristen?

Kommer det kald luft ved drift med kjøling og varm luft ved drift med oppvarming?

Har du forklart kunden hvordan luftkondisjoneringsanlegget brukes mens du viste i driftshåndboken?

Har du forklart kunden om kjøling, oppvarming, tørking og automatisk (kjøling/oppvarming) 
som er beskrevet i driftshåndboken?

Forklarte du kunden om innstilt viftehastighet hvis viftehastigheten er satt til termostat AV?

Leverte du driftshåndboken sammen med installeringshåndboken til kunden?

Siden punktene i driftshåndboken merket med ADVARSEL og FARE kan forårsake 
personskade og skade på eiendom, er det nødvendig at du, i tillegg til å forklare vanlig bruk, 
ikke bare forklarer disse punktene for kunden, men også får kunden til å lese dem.
Du må også forklare punktene under "IKKE FUNKSJONSFEIL I LUFTKONDISJONERINGS-
ANLEGGET" for kunden og få kunden til å lese nøye gjennom dem.
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3. VELGE INSTALLERINGSSTED

Når innendørsanlegget skal pakkes ut eller flyttes etter utpakking, må det ikke legges trykk på 
røropplegget (kjølemedierør og dreneringsrør) og plastdelene.
(1) Velg et installeringssted som oppfyller følgende vilkår, og innhent kundens samtykke.

• Hvor kald og varm luft fordeler seg jevnt i rommet.
• Hvor det ikke er noe som blokkerer luftpassasjen.
• Hvor man kan få ordentlig drenering.
• Hvor nedre takflate ikke skråner.
• Hvor taket er solid nok til å bære tyngden av innendørsanlegget (ellers kan innendørsanlegget vibrere 

og komme i kontakt med taket slik at det oppstår en ubehagelig hakkelyd).
• Hvor det er nok plass til å utføre installering og service. (Se figur 1 og figur 2)
• Hvor rørlengden mellom innendørs- og utendørsanleggene kan sikres innenfor tillatt grense. 

(Se i installeringshåndboken som følger med utendørsanlegget.)
• Hvor det ikke er fare for lekkasje av brannfarlig gass.

Nødvendig plass for installering (mm)

MERKNAD
• Hvis det kreves mer plass til delen merket med *, kan det være enklere å utføre service hvis 200 mm eller mer 

er sikret.

FARE

• Installer innendørs- og utendørsanlegg, strømledning, fjernkontrolledning og overføringsledning minst 
1 meter unna TV- eller radioapparater for å forhindre interferens eller støy.
(1 meter er eventuelt ikke nok for å forhindre støy, avhengig av radiobølgene.)

• Installer innendørsanlegget så langt vekk som mulig fra lysstoffrør. 
Hvis settet med trådløs fjernkontroll er installert, kan rekkevidden være kortere i rom med elektroniske 
lysstoffrør (med vekselretter eller hurtigstarter). 

(2) Bruk opphengsbolter ved installeringen. Undersøk om installeringsstedet tåler tyngden av innendørs-
anlegget, og heng om nødvendig opp anlegget med bolter etter at det er forsterket med bjelker osv. (Se på 
papirmalen for installasjon (5) når det gjelder monteringsvinkelen.).

(3) Takhøyde 
Innendørsanlegget kan installeres i tak opp til 4,3 m (for modell 35-71: 3,5 m).

Figur 1

1 Utløp

2 Innsugning

3 Hindring

4 Gulv Figur 2
5 Når luftutløpet er lukket

6 ≥ 2 500 (fra gulvet)
For installering høyt oppe.

*≥30 *≥30

≥3
00

5

1

2

3

4
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4. FORBEREDELSER FØR INSTALLERING
(1) For plasseringen på innendørsanlegget av opphengsbolter, rørutløpshull, utløpshull til 

dreneringsrør og inntakshull for elektriske ledninger. (Se figur 3.)

A: Mål på anlegg
B: Vinkel på opphengsbolt

(2) Lag hull til opphengsbolter, rørutløp, utløp til dreneringsrør og inntak for ledningsopplegg.
• Bruk papirmalen for installasjon (5).
• Fastsett plasseringen av opphengsbolter, rørutløp, utløp til dreneringsrør og inntak for ledningsopplegg. 

Lag deretter hullet.

Figur 3
1 Sett forfra

2 Utløpshull til dreneringsrør på venstre side bak

3 Plassering av ledningsutløp bak på siden

4 Vegghull for rørutløp bak på siden (Ø100 hull)

1 Sett fra taket

2 Plassering for tilkobling av dreneringsrør i toppanel

3 Plassering for rørtilkobling på gassiden i toppanel

4 Plasseringer for rørtilkobling på væskesiden i toppanel

5 Opphengsbolt (x4)

6 Plassering for ledningsutløp i toppanel

7 Utløp

8 Enhet: mm

Modellnavn (FHQ-) A B C D E F G H J

Type 35 · 50 960 920 378 324 270 375 398 377 260

Type 60 · 71 1270 1230 533 479 425 530 553 532 415

Type 100 · 125 · 140 1590 1550 693 639 585 690 713 692 575

G H
J 5 17

5

20
0

1

2 3 4

F

69
0

21
0

D
C

A
B

26
0

30 16
3

E 18
9

87

2

7

8

56 4

1

3
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(3) Fjern delene fra innendørsanlegget.
1) Fjern innsugningsristen.

• Skyv festeknottene på innsugningsristen (type 35, 50: 2 steder for hver av dem, type 60~140: 
3 steder for hver av dem) bakover (slik pilen viser) for å åpne innsugningsristen helt opp. 
(Se figur 4.)

• La innsugningsristen være åpen, hold fast i knasten bak på innsugningsristen og trekk samtidig 
innsugningsristen fremover for å fjerne den. (Se figur 5.)

2) Ta av dekorasjonspanelet på sidene (venstre og høyre).
• Fjern festeskruen på dekorasjonspanelet på siden (én på hver), og trekk fremover (i pilens retning) 

for å løsne. (Se figur 6.)
• Ta ut tilbehøret. (Se figur 6.)
• Åpne det perforerte hullet for ledningsinntak på siden bak eller på toppen, og monter deretter 

medfølgende plastbøssing (10).

3) Fjern opphenget.
• Løsne de 2 boltene som er brukt til å feste opphenget på hver side (M8) (4 steder på venstre og 

høyre side) innenfor 10 mm. (Se figur 7 og figur 8)
• Fjern festeskruen til opphenget på baksiden (M5), og trekk opphenget fremover (i pilens retning) for 

å løsne det. (Se figur 8.)

Figur 4 Figur 5
1 Festeknott 1 Bakre knott

2 Innsugningsrist

1 Plastbøssing (10) (tilleggsutstyr)

2 Avtakbar del (leder inn fra oversiden)

3 Avtakbar del (leder inn fra baksiden)

4 Festeskrue for dekorasjonspanel på siden (M4)

5 Dekorasjonspanel på siden

6 Tilbehør

Figur 6

Figur 7 Figur 8
1 Bolt (M8) 1 Festeskrue for oppheng (M5)

2 Løsne innenfor 10 mm 3 Festebolt for oppheng (M8) (løsne)

4 Innendørsanlegg 5 Oppheng

6 Oppheng

1 2

1

1

1

2

3

4

6

5

1

2

3

4

1

2

3
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FARE

Ikke fjern tapen (melkehvit) som er festet på utsiden av innendørsanlegget. Det kan elektrisk støt eller 
brann.

(4) Monter opphengsboltene.
• Bruk M8- eller M10-bolter når du skal henge opp innendørsanlegget.
• Juster avstanden mellom opphengsbolten og taket på forhånd. (Se figur 9.)
• Bruk gjennomhullede forankringer til eksisterende bolter og forsenkede innsatser eller forankringsbolter 

til nye bolter, og fest anlegget skikkelig til bygningen slik at den kan tåle tyngden av anlegget.
Juster dessuten avstanden til taket på forhånd.

FARE

Hvis opphengsbolten er for lang, kan den skade eller ødelegge innendørsanlegget eller tilleggsutstyret.

MERKNAD
• Alle deler som vises på figur 9 må kjøpes lokalt.

1 Takplate

2 Forankringsbolt

3 Opphengsbolt

4 Takflate

Figur 9

25
-5

5 
m

m

1

2

34
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5. INSTALLERE INNENDØRSANLEGGET

Det er enkelt å feste delene til tilleggsutstyret før du installerer innendørsanlegget. Se også 
i installeringshåndboken som følger med tilleggsutstyret.

Bruk medfølgende installeringsdeler og spesifiserte deler når anlegget skal installeres.
(1) Fest opphenget til opphengsbolten. (Se figur 10.)

FARE

Av sikkerhetsmessige årsaker skal du bruke en skive til oppheng (3) (tilleggsutstyr) og feste godt med 
dobbelmuttere.

(2) Løft opp innendørsanlegget, skyv fra forsiden og plasser festebolten for oppheng (M8) i festet for 
midlertidig oppheng. (Se figur 11.)

(3) Trekk til festeskruene for oppheng (M5) på 2 steder, som er blitt fjernet slik de var før. 
(Se figur 11.)
Det er nødvendig for å unngå feiljustering av innendørsanlegget.

(4) Trekk godt til festeboltene for oppheng (M8) på 4 steder. (Se figur 11.)

(5) Når du henger opp innendørsanlegget, må du bruke vater for optimal drenering og installere det 
horisontalt. Hvis det er mulig på installeringsstedet bør det også installeres slik at siden med 
dreneringsrørene er litt lavere. 
(Se figur 12.)

FARE

• Plasseres innendørsanlegget i motsatt vinkel som dreneringsrørene, kan dette medføre vannlekkasje.
• Ikke før inn annet enn spesifisert materiale i åpningen mellom opphenget og skiven til 

opphenget (3).
Hvis skivene ikke festes skikkelig, kan opphengsboltene løsne fra opphenget.

1 Opphengsbolt

2 Mutter (kjøpes lokalt)

3 Skive til oppheng (3) (tilleggsutstyr)

4 Dobbelmuttere

5 Oppheng

Figur 10

1 Oppheng

2 Festedel

3 Festebolt for oppheng (M8)

4 Festeskrue for oppheng (M5)

5 Forsterkningsplate (venstre/høyre)
Du må ikke holde i forsterkningsplatene når du løfter 
innendørsanlegget.

Figur 11

1 2

3

4

5

1

2

3
4

5
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A. Når dreneringsrørene heller på skrå mot høyre, eller bakover mot høyre.
Plasser røropplegget i vater, eller la det helle litt på skrå mot høyre eller bakover. (Innen 1°)

B. Når dreneringsrørene heller på skrå mot venstre, eller bakover mot venstre.
Plasser røropplegget i vater, eller la det helle litt på skrå mot venstre eller bakover. (Innen 1°)

ADVARSEL

Innendørsanlegget må installeres forsvarlig på et sted som tåler tyngden.
Hvis området ikke er solid nok, kan innendørsanlegget falle ned og forårsake personskade.

Figur 12

A A.B

B

≤1°

≤1°

≤1°
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6. RØROPPLEGG FOR KJØLEMEDIUM
• Se i installeringshåndboken som følger med utendørsanlegget når kjølemedierørene til utendørsanlegget 

skal installeres.
• Isoler kjølemedierørene for både gass og væske skikkelig. Hvis de ikke blir isolert, kan dette forårsake 

vannlekkasje. Ved gassrør bruker du isolasjonsmateriale som tåler temperaturer på minst 120°C. Ved høy 
luftfuktighet må du forsterke isolasjonsmaterialet for kjølemedierørene. Hvis de ikke forsterkes, kan 
overflaten til isolasjonsmaterialet svette.

• Før installeringsarbeidet må du kontrollere at det er kjølemedium R410A. (Normal drift kan ikke forventes 
hvis kjølemediet ikke er R410A.)

FARE

Luftkondisjoneringsanlegget er en tilpasset modell for det nye kjølemediet R410A. Pass på at kravene til 
høyre er oppfylt, og utfør installeringsarbeidet.
• Bruk egnede rørkuttere og koneverktøy for R410A.
• Når du lager en konisk tilkobling, skal du påføre eterolje eller esterolje kun på innsiden av konen.
• Bruk bare de koniske mutterne som fulgte med luftkondisjoneringsanlegget. Bruk av andre koniske 

muttere kan forårsake kjølemedielekkasje.
• Vil du forhindre at det kommer smuss eller fuktighet inn i rørene, må du sørge for å klemme sammen eller 

tape over rørene.

La ikke andre stoffer enn angitt kjølemedium blandes i kjølemediekretsen, for eksempel luft.

Hvis det lekker kjølemedium mens arbeidet pågår, må rommet ventileres.

• Ta av støtten for pakking og levering (forsterkningsplaten) før du utfører arbeid på kjølemedierørene. 
(Se figur 18.)

• Kjølemediet er forhåndsfylt på utendørsanlegget.
• Når du tilkobler rørene på luftkondisjoneringsanlegget, skal du bruke en fastnøkkel eller momentnøkkel, 

som vist på figur 13.
Se på tabell 1 for dimensjonen på den koniske delen.

• Når du lager en konisk tilkobling, skal du påføre eterolje eller esterolje kun på innsiden av konen. 
(Se figur 14) Drei deretter den koniske mutteren 3 til 4 ganger for hånd, og skru inn mutteren.

Figur 13 Figur 14
1 Momentnøkkel 1 Påfør eterolje eller esterolje kun på innsiden av konen.

2 Konisk mutter

3 Fastnøkkel

4 Koblingsskjøt

 

1

2

3

4

1
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• Se på tabell 1 for tiltrekkingsmomentet.

Tabell 1 

FARE

• Unngå at det kommer olje på skrueholderne til plastdelene.
Hvis det kommer olje der, kan det svekke delen som er skrudd inn.

• Ikke trekk til koniske muttere for mye.
Hvis en konisk mutter sprekker, kan dette forårsake kjølemedielekkasje.

• Hvis du ikke har momentnøkkel, bruker du tabell 2 som veiledning. Når du holder på å trekke til en konisk 
mutter med en fastnøkkel, er det et punkt hvor tiltrekkingsmomentet plutselig øker. Fra dette punktet skal 
du trekke til mutteren til den vinkelen som vises på tabell 2. Når arbeidet er utført, må du kontrollere godt 
at det ikke er noen gasslekkasje. Hvis mutteren ikke blir strammet som angitt, kan det føre til langsom 
kjølemedielekkasje og funksjonsfeil (slik som manglende kjøling eller oppvarming).

Tabell 2

FARE

Lokalt røropplegg må isoleres helt frem til tilkoblingen på innsiden av kledningen. Hvis rørene står 
ubeskyttet, kan det føre til svetting, forbrenning hvis rørene berøres, elektrisk støt eller brann som følge 
av at ledningsopplegget kommer i kontakt med rørene. 

Rørdimensjon (mm) Tiltrekkingsmoment (N•m)
Dimensjon for behandling 
av konisk mutter A (mm)

Form på konen

Ø6,4 15,7 ±1,5 8,9 ±0,2

Ø9,5 36,3 ±3,6 13,0 ±0,2

Ø12,7 54,9 ±5,4 16,4 ±0,2

Ø15,9 68,6 ±6,8 19,5 ±0,2

Rørdimensjon (mm) Tiltrekkingsvinkel Anbefalt armlengde på verktøy som brukes

Ø6,4 60° – 90° Ca. 150 mm

Ø9,5 60° – 90° Ca. 200 mm

Ø12,7 30° – 60° Ca. 250 mm

Ø15,9 30° – 60° Ca. 300 mm

R0.4-0.8

90
°±

2°

A
45

°±
2°
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• Etter lekkasjetesting kan du se på figur 15 og isolere tilkoblingen for både gass- og væskerørene med 
medfølgende skjøtisolasjonsmateriale (6) og (7) for å forhindre at rørene står ubeskyttet. Deretter 
strammer du til begge ender av isolasjonsmaterialet med klemmen (4).

• Surr tetningsmaterialet (liten) (9) rundt skjøtisolasjonsmaterialet (6) (del med konisk mutter) på kun siden 
med gassrør.

• Sørg for at sømmen på skjøtisolasjonsmaterialet (6) og (7) vender opp.

Figur 15
A Isoleringsmetode for rør på gassiden

B Isoleringsmetode for rør på væskesiden

1 Ikke la det bli gliper

2 Rørisolasjonsmateriale (anleggssiden)

3 Skjøtisolasjonsmateriale (6) (tilleggsutstyr)

4 Tilkobling for konisk mutter

5 La sømmen vende opp

6 Rørisolasjonsmateriale (kjøpes lokalt)

7 Forhindre svetting ved at rørene ikke står ubeskyttet

8 Trekk til rørisolasjonsmaterialet

9 Klemme (4) (tilleggsutstyr)

10 Tetningsmateriale (liten) (9) (tilleggsutstyr)

11 Surres fra innerst på anlegget

12 Skjøtisolasjonsmateriale (7) (tilleggsutstyr)

13 Gassrør

14 Væskerør

15 Innendørsanlegg

B

B

5 5
10

11

9

9

8
8

7
7

A

A

1 12 23 7
4 4

6
6

14

13

12
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(1) For rør på siden bak
• Ta av gjennomføringsdekselet for rør bak, og monter røropplegget. (Se figur 16 og figur 18)

(2) For rør som går oppover
• Det kreves et sett med L-formet tilkoblingsrør (tilleggsutstyr) til rør som går oppover.
• Ta av gjennomføringsdekselet på toppanelet, og bruk settet med L-formede tilkoblingsrør (tilleggsutstyr) 

til å montere røropplegget. (Se figur 16 og figur 17)

(3) For rør på høyre side
• Ta av støtten for pakking og levering (forsterkningsplaten) på høyre side, og sett skruen tilbake på plass 

slik den stod i innendørsanlegget. (Se figur 18.)
• Åpne det perforerte hullet på dekorasjonspanelet på siden (høyre), og monter røropplegget. 

(Se figur 18.)

Sett fra luftinntakssiden

Figur 16 Figur 17
1 Toppanel 1 Kjølemedierør som går oppover

Sett med L-formede grenrør (tilleggsutstyr)2 Skjær ut

3 Gjennomføringsdeksel til rør bak

4 Gjennomføringsdeksel til toppanel

5 Skjær ut ved plasseringen slik at du unngår knastdelen 
på gjennomføringsdekselet

Sett fra luftinntakssiden

Figur 18 Figur 19
1 Kjølemedierør på siden bak 1 Klemmedel på gjennomføringsdeksel til toppanel

2 Dreneringsrør på siden bak 2 Motorleder for horisontalt blad

3 Kjølemedierør på høyre side 3 Termistorleder

4 Dreneringsrør på høyre side

5 Støtte til pakking og levering (forsterkningsplate)

6 Dekorasjonspanel på siden (høyre)
Skilledeler

7 Skjær kun denne delen når du legger dreneringsrørene 
bare på høyre side.

8 Skrue (settes på plass i innendørsanlegg)

1

2

23

4

5

1

5

1

2

3

4

67

8
1

2
3
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• Når røropplegget er ferdig, skjærer du i fjernet gjennomføringsdeksel slik at det tilpasses rørene, 
og deretter fester du det.
Plasser gjennomføringsdekselet til toppanelet slik det stod, og før motorlederen til det horisontale 
bladet og termistorlederen gjennom klemmen på gjennomføringsdekselet til toppanelet og fest dem. 
(Se figur 16 og figur 19)
Når du gjør dette, tetter du igjen alle åpninger mellom gjennomføringsdekselet for røropplegget og selve 
rørene med kitt for å hindre at det kommer inn støv i innendørsanlegget.

* Før du utfører slaglodding på kjølemedierørene, skal du spyle rørene med nitrogen og erstatte luft med 
nitrogen. Deretter utfører du slaglodding (MERKNAD 2). (Se figur 20) Når all slagloddingen er utført, kobler 
du de koniske mutterne til innendørsanlegget.

MERKNAD
1. Riktig trykk ved nitrogenspyling av rørene er ca. 0,02 MPa, og dette føles omtrent som en lett bris mot 

huden og kan oppnås med en trykkreduksjonsventil.
2. Bruk ikke flussmiddel når kjølemedierør slagloddes. Bruk fosforkobber tilsatsmetall til slaglodding 

(BCuP-2: JIS Z 3264/B-Cu93P-710/795: ISO 3677), som ikke krever flussmiddel. (Ved bruk av klorholdig 
smussmiddel vil rørene korrodere, og inneholder det i tillegg fluor, vil kjølemedieoljen bli svekket og 
kjølemediekretsen skadet.)

3. Når du utfører lekkasjetesting på kjølemedierørene og innendørsanlegget etter at installeringen av 
innendørsanlegget er fullført, kontrollerer du testtrykket i installeringshåndboken for tilkoblet utendørs-
anlegg. Se også i installeringshåndboken eller tekniske karakteristika for utendørsanlegget for 
kjølemedierørene.

4. Hvis det er mangel på kjølemedium fordi man har glemt å fylle på mer e.l., vil det føre til funksjonsfeil som 
manglende kjøling eller oppvarming. Se i installeringshåndboken eller tekniske karakteristika for 
utendørsanlegget for kjølemedierørene.

FARE

Bruk ikke antioksidanter ved slaglodding av rør.
Det kan føre til funksjonsfeil på komponenter og at rørene tettes igjen med rester.

Figur 20
1 Kjølemedierør

2 Del som skal slagloddes

3 Taping

4 Avstengingsventil

5 Trykkreduksjonsventil

6 Nitrogen

5

6
6

1
2 3

4
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7. DRENERINGSRØR
(1) Legg opp dreneringsrørene.

• Legg opp dreneringsrørene slik at dreneringen fungerer.
• Dreneringsrør kan tilkobles fra følgende retninger: For høyre bak / høyre side se figur 18 under 

"6. RØROPPLEGG FOR KJØLEMEDIUM", og for venstre bak / venstre side se figur 21.
• Når du legger dreneringsrørene til venstre bak / venstre side, må du fjerne beskyttelsesnettet. Deretter 

fjerner du lokket på dreneringsmuffen og isolasjonsmaterialet som er festet til dreneringsmuffen på 
venstre side, og fester dem til dreneringsmuffen på høyre side. Når du gjør dette, skal du føre lokket på 
dreneringsmuffen helt inn for å hindre vannlekkasje.
Når du har installert dreneringsslangen (1) (tilleggsutstyr), fester du beskyttelsesnettet ved å følge 
trinnene i motsatt rekkefølge for å fjerne det. (Se figur 22.)

• Velg en rørdiameter som er lik eller større enn diameteren til dreneringsslangen (1) (tilleggsutstyr) 
(polyvinylkloridrør, nominell diameter 20 mm, utvendig diameter 26 mm).

• Installer dreneringsrørene så kort som mulig med et fall nedover på minst 1/100 slik at det ikke dannes 
luftlommer. (Se figur 23 og figur 24)
(Det kan forårsake unormale lyder, slik som boblelyder.)

FARE

Hvis dreneringsvann blir stående i dreneringsrørene, kan rørene tette seg til.

1 Bakside (metallplate), avtakbar del

2 Dreneringsrør på venstre side bak

3 Kitt eller isolasjon (kjøpes lokalt)

4 Dreneringsrør på venstre side

5 Avtakbar del på venstre side

Figur 21

1 Festeskrue for beskyttelsesnett

2 Beskyttelsesnett

Figur 22

Figur 23 Figur 24
A Riktig B Feil

1 Fall nedover på 1/100 eller mer 1 Ikke vipp

2 Støtter 2 Kontroller at det ikke er slakk

3 Kontroller at den ikke ligger i vannet

1

4

3

5
2

1 2

1-1.5 m

BA 1
2

1

2

3
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• Sørg for å bruke medfølgende dreneringsslange (1) og metallklemme (2). Før dreneringsslangen (1) 
helt inn i dreneringsmuffen, og stram metallklemmen (2) godt til innerst langs dreneringsmuffen. 
(Se figur 25 og figur 26)
(Fest metallklemmen (2) slik at tilstrammet del er innenfor et område på ca. 45° som vises på figur 26.)
(Ikke fest dreneringsmuffen og dreneringsslangen sammen. Ellers kan ikke vedlikehold og inspeksjon 
av varmeveksleren og annet utføres.)

FARE

Hvis det brukes en gammel dreneringsslange, alburør eller metallklemme, kan det føre til vannlekkasje.

• Bøy enden av metallklemmen (2) slik at tetningsmaterialet ikke buler. (Se figur 26.)
• Isoler med medfølgende store tetningsmateriale (stor) (8), som skal pakkes fra sokkelen til 

metallklemmen (2) og dreneringsslangen (1) i pilens retning. (Se figur 25 og figur 26)

 

• Sørg for å isolere alle dreneringsrør som finnes innendørs.
• Ikke bøy dreneringsslangen (1) inne i innendørsanlegget. (Se figur 27.)

(Det kan forårsake unormale lyder, slik som boblelyder.)
(Hvis dreneringsslangen (1) bøyes, kan den skade innsugningsristen.)

• Monter støtter for hver 1 til 1,5 m slik at rørene ikke bøyer seg. (Se figur 23.)

Figur 25
1 Metallklemme (2) (tilleggsutstyr)

2 Dreneringsslange (1) (tilleggsutstyr)

3 Tetningsmateriale (stor) (8) (tilleggsutstyr)

4 Unngå glipe slik at det ikke dannes duggkondens.

Til høyre bak / høyre side Til venstre bak / venstre side

Figur 26
1 Strammedel

2 Metallklemme (2) (medfølger)

3 Dreneringsslange (1) (tilleggsutstyr)

4 Bøy tuppen slik at tetningsmaterialet (stor) (8) ikke revner

5 Påføringsretning for tetningsmateriale (stor) (8)

6 Tetningsmateriale (stor) (8) (tilleggsutstyr)

7 Innsettingsretning for skrutrekker

1 Må ikke bøyes

Figur 27

1
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±45°

±45° ±45°
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FARE

Du unngår at det kommer støv inn i innendørsanlegget ved å dekke til åpningen ved dreneringsrørene 
med kitt eller isolasjon (kjøpes lokalt) slik at det ikke er noen gliper.
Men hvis du skal føre røropplegget og fjernkontrolledningen gjennom samme hull, må du imidlertid dekke 
glipen mellom gjennomføringsdekselet og røropplegget etter at "8. ELEKTRISK KOBLINGSARBEID" 
er fullført.

< FARE >
• Unngå at medfølgende dreneringsslange (1) utsettes for unødig trykk ved at du verken bøyer eller vrir 

den. (Det kan forårsake vannlekkasje.)
• Hvis du legger sentrale dreneringsrør, følger du instruksjonene på figur 28. Når det gjelder diameteren 

på sentrale dreneringsrør, skal du velge den diameteren som samsvarer med kapasiteten til 
innendørsanlegget som skal tilkobles. (Se i boken med tekniske data.)

• Koble til dreneringsrørene.
Ikke koble dreneringsrørene direkte til kloakkrør som lukter ammoniakk. Ammoniakken i kloakken kan 
komme inn via dreneringsrørene, og få varmeveksleren til innendørsanlegget til å korrodere.

• Når du installerer settet med dreneringspumpe (tilleggsutstyr), kan du også se i installeringshåndboken 
som følger med dreneringssettet.

(2) Når røropplegget er utført, kontrollerer du at dreneringsvannet flyter jevnt.
• Fyll på omtrent 0,6 liter vann gradvis fra luftutløpet i dreneringssumpen for å kontrollere dreneringen. 

(Se figur 29.)

• Når arbeidet med dreneringsrørene er fullført, monterer du støtten for pakking og levering 
(forsterkningsplate), som ble fjernet under "6. RØROPPLEGG FOR KJØLEMEDIUM".
Det er imidlertid ikke nødvendig å montere støtten (forsterkningsplaten) for pakking og transport 
på høyre side. (Se figur 30.)

Figur 28
1 Installeres med et fall på minst 1/100 slik at det ikke dannes luftlommer.

2 Sentralt dreneringsrør
Hvis dreneringsvann blir stående i dreneringsrørene, kan rørene tette seg til.

1 Luftutløp

2 Plastbeholder til å fylle på vann (krever en rørlengde på 100 mm)

Figur 29

1 Skrue

2 Støtte til pakking og levering (forsterkningsplate)

Figur 30

≥1
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m
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≥100 mm
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8. ELEKTRISK KOBLINGSARBEID

8-1 GENERELLE INSTRUKSJONER
• Kontroller at alt elektrisk arbeid utføres av kvalifisert personell i henhold til gjeldende lovgivning og denne 

installeringshåndboken, og bruk en separat strømkrets. Utilstrekkelig kapasitet i strømkretsen eller 
utilstrekkelig elektrisk konstruksjon kan medføre elektrisk støt eller brann.

• Sørg for å installere jordfeilbryter i henhold til gjeldende lovgivning. Ellers kan det forårsake elektrisk støt 
og brann.

• Ikke slå på strømtilførselen (til innendørsanlegget) før alt installeringsarbeidet er utført.
• Sørg for å jorde luftkondisjoneringsanlegget.

Jordingsmotstand skal være i henhold til gjeldende lovgivning.
• Jordledningen må ikke kobles til gass- eller vannrør, lynavleder eller telefonjordleder.

• Gassrør ..... Antennelse eller eksplosjon kan oppstå ved gasslekkasje.
• Vannrør ..... Harde vinylrør gir ingen effektiv jording.
• Lynavleder eller telefonjordleder .......... Den elektriske spenningen kan stige unormalt i tilfelle 

lynnedslag.
• For elektrisk koblingsarbeid kan du også se på "KOBLINGSSKJEMA", som er festet til lokket på 

kontrollboksen.
• Du må aldri koble strømtilførselsledningen til rekkeklemmen for fjernkontrolledningen, for ellers kan hele 

systemet bli skadet.
• Utfør installering og ledningsopplegg til fjernkontrollen i henhold til installeringshåndboken som følger med 

fjernkontrollen.
• Ikke berør kretskortenheten under koblingsarbeidet. Ellers kan det føre til skade.

8-2 SPESIFIKASJONER FOR LOKALT LEDNINGSOPPLEGG
For tilkobling av utendørsanlegg, se installeringshåndboken som følger med utendørsanlegget.
• Fjernkontrolledning og overføringsledning kjøpes lokalt. (Se tabell 3.)

Tabell 3

* Dette skal være den samlede lengden i systemet ved gruppestyring.
Ledningsspesifikasjonene gjelder forutsatt at ledningene har et spenningsfall på 2 %.

1. Ved bruk av ledningsrør. Der det ikke er brukt ledningsrør, bruker du H07RN-F.

2. Mantlet, vinylisolert ledning eller kabel (isolasjonstykkelse: 1 mm eller mer)

Ledning Dimensjon (mm
2
) Lengde

Overføringsledning
H05VV-U4G

(MERKNAD 1)
2,5 –

Ledningsopplegg for 
fjernkontroll

Vinylisolert ledning med mantel eller kabel 
(2-leder)

(MERKNAD 2)
0,75 - 1,25 Maks. 500 m*
Norsk 20



9. SLIK TILKOBLER DU LEDNINGENE SAMT EKSEMPEL PÅ TILKOBLING

Fremgangsmåte for ledningstilkobling

Forholdsregler for tilkobling
• Innendørsanleggene i samme system kan kobles til strømtilførselen fra én overstrømsbryter. Valg av 

overstrømsbryter, overlastvern og ledningsdimensjon må imidlertid skje i henhold til gjeldende lovgivning.
• Ved tilkobling til rekkeklemmen bruker du kabelsko av ringtypen med isolasjonshylse eller du kan kle 

ledningsopplegget med isolasjon.

• Hvis ovennevnte ikke er tilgjengelig, må du overholde følgende punkter.
• 2 ledninger med ulik dimensjon til rekkeklemmen for strømtilførsel er forbudt.

(Unormal oppvarming kan oppstå hvis ledningene ikke strammes godt til.)
• Bruk påkrevde ledninger, tilkoble dem på en sikker måte, og fest ledningene slik at kontaktene ikke utsettes 

for utvendig trykk.
• Bruk egnet skrutrekker til å stramme kontaktskruene. Hvis du bruker feil skrutrekker, kan dette skade 

skruehodet og forhindre riktig tiltrekking.
• Hvis en kontakt strammes for hardt, kan den bli skadet. Se på tabellen nedenfor for tiltrekkingsmomentet 

til kontaktene.

• Legg ledningene slik at jordledningen føres ut gjennom innskjæringen på koppskiven. (Ellers vil 
jordingskontakten være utilstrekkelig og jordingen kan forsvinne.)

• Ikke utfør lodding når det brukes tvunnet kabel.

1 Kabelsko av ringtypen

2 Isolasjonshylse

3 Ledningsopplegg

Tilkoble ledninger med samme 
dimensjon til begge sider.

Ikke tilkoble 2 ledninger 
på én side.

Ikke tilkoble ledninger 
med ulik dimensjon.

Riktig Feil Feil

Tiltrekkingsmoment (N•m)

Rekkeklemme for fjernkontroll- og overføringsledninger 0,88 ±0,08

Rekkeklemme for strømtilførsel 1,47 ±0,14

Jordkontakt 1,69 ±0,25

1 Kabelsko av ringtypen

2 Koppskive

3 Innskjæring

2

1

3

1 2

3
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9-1 TILKOBLING AV OVERFØRINGSLEDNING, JORDLEDNING OG 
FJERNKONTROLLEDNING

(1) Løsne festeskruene (2 stk.) mens du holder i lokket på kontrollboksen, og ta deretter av lokket.

(2) Skjær ut det perforerte hullet, og plasser plastbøssingen (10) (tilleggsutstyr) på baksiden (metallplate).

(3) Koble overføringsledningen gjennom plastbøssingen (10) til rekkeklemmen (X2M: 3P) mens du passer på 
at tallene samsvarer (1 til 3), og koble deretter jordledningen til jordkontakten.
Når dette er gjort, bruker du medfølgende ledningsfeste (11) og klemme (4) til å binde fast ledningene uten 
å stramme til tilkoblingsdelen til ledningene for hardt.

(4) Koble lederen fra fjernkontrolledningen via innføringshullet til kontaktene (P1 og P2) på rekkeklemmen 
(X1M: 4P). (Det er ingen polaritet.) 
Når dette er gjort, bruker du medfølgende ledningsfeste (11) og klemme (4) til å binde fast ledningene uten 
å stramme til tilkoblingsdelen til ledningene for hardt.

A Tilkoblingsmåte for overføringsledning og jordledning

B Tilkoblingsmåte for fjernkontrolledning

1 Kretskort

2 Kontrollboks

3 Gjennomføringshull for ledning

4 Gjennomføringsdeksel til rør bak

5 Ledningsopplegg for fjernkontroll

6 Skjær ut det perforerte hullet, og plasser plastbøssingen (10) (tilleggsutstyr)

7 Overføringsledning og jordledning

8 Etikett med koblingsskjema (bak)

9 Lokk på kontrollboks

10 Festeskruer for lokk på kontrollboks (2 stk.)

8
9

1010

5

6

7

1

2

AB

3

4
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ADVARSEL

Ved ledningsopplegg må ledningene formes slik at lokket på kontrollboksen kan festes ordentlig. Hvis 
lokket på kontrollboksen ikke er festet, kan ledningene presses opp eller komme i klemme mellom 
boksen og panelet og dermed forårsake elektrisk støt eller brann.

(1)Monter festet mot innføringssiden for ledninger.
(2)Fest ledningene til festeanordningen med klemmer slik at kontakttilkoblingene ikke utsettes for 

ekstra belastning.
(3)Unngå at strømtilførselsledningen og jordledningen løsner ved å bøye klemmen slik at festet 

tilpasses siden med rekkeklemmen.

Tilkoblingsmåte for overføringsledning 
og jordledning

Tilkoblingsmåte for overføringsledning

1 Rekkeklemme (X2M)

2 Jordkontakt

3 R10 eller mer

4 Overføringsledning og jordledning

5 Utendørsanlegg

6 Innendørsanlegg

7 Rekkeklemme

• Ikke utfør lodding.

Tilkoblingsmåte for fjernkontrolledning
1 Rekkeklemme (X1M)

2 R10 eller mer

3 Fjernkontrolledning (ingen polaritet)

• Strømtilførselsledninger må aldri tilkobles.
• Ikke utfør lodding.

1 Ledningsopplegg for fjernkontroll

2 Ledningsfeste (11) (tilleggsutstyr)

3 Strømtilførselsledning og jordledning

4 Klemme (4) (tilleggsutstyr)

3

1
2

3

4

5 6

7 7

A

B

2

1

3

5

1

2

3

4
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• Hvis gjennomføringsdekselet for røropplegget blir kuttet av og brukes som gjennomføringshull for 
ledninger, skal du tette igjen dekselet når tilkoblingen er fullført.

• Tett igjen glipen rundt ledningene med kitt eller isolasjonsmateriale (kjøpes lokalt).
(Hvis insekter eller smådyr kommer inn i innendørsanlegget, kan de forårsake kortslutning 
i kontrollboksen.)

• Når lavspenningsledninger (fjernkontrolledning) og høyspenningsledninger (overføringsledning og 
jordledning) føres inn i innendørsanlegget fra samme sted, kan det oppstå elektrisk støy (ekstern støy) 
som fører til funksjonsfeil eller svikt.

• Hold en avstand på 50 mm eller mer mellom lavspenningsledninger (fjernkontrolledning) og høyspennings-
ledninger (overføringsledning og jordledning) på utsiden av innendørsanlegget. Hvis begge ledningene 
strekkes samtidig, kan det oppstå elektrisk støy (ekstern støy) som fører til funksjonsfeil eller svikt.

9-2 EKSEMPEL PÅ ELEKTRISK OPPLEGG

FARE

Sørg for å installere jordfeilbryter på utendørsanlegget.
Dette gjøres for å unngå elektrisk støt eller brann.

For tilkobling av utendørsanlegg, se installeringshåndboken som følger med utendørsanlegget. Kontroller 
systemtypen.
• Partype: 1 fjernkontroll styrer 1 innendørsanlegg (standardsystem). (Se figur 31.)
• System med samtidig drift: 1 fjernkontroll styrer 2 innendørsanlegg

(2 innendørsanlegg drives samtidig). (Se figur 32.)
• Gruppestyring: 1 fjernkontroll styrer 16 innendørsanlegg

(Alle innendørsanlegg styres av fjernkontrollen.) (Se figur 33.)
• Styring med 2 fjernkontroller: 2 fjernkontroller styrer 1 innendørsanlegg. (Se figur 36.)

1 Plastbøssing (10) (tilleggsutstyr)

2 Overføringsledning og jordledning

3 Kitt eller isolasjon (kjøpes lokalt)

4 Kjølemedierør

5 Ledningsopplegg for fjernkontroll

6 Dreneringsrør

7 Lavspenningsledninger

8 Høyspenningsledninger

≥50 mm

5

1

2

3

4

6

7

8
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MERKNAD
1. Kontaktnumre for utendørs- og innendørsanlegg må samsvare.

2-1. Fjernkontrollen skal bare kobles til masteranlegget.
2-2. Fjernkontrollen skal bare kobles til masteranlegget, den trenger ikke kobles til slaveanleggene via 

overføringsledningen. (Ikke koble overføringsledningen til slaveanleggene.)
2-3. Temperaturføleren innendørs virker bare for innendørsanlegg som fjernkontrollen er koblet til.
2-4. Lengden på ledningene mellom innendørsanlegget og utendørsanlegget varierer avhengig av tilkoblet 

modell, antall tilkoblede anlegg og maksimal rørlengde.
Se tekniske karakteristika for nærmere detaljer.

Partype System for samtidig drift

Figur 31 Figur 32
1 Strømtilførsel

2 Jordfeilbryter

3 Utendørsanlegg

4 Innendørsanlegg

5 MERKNAD 1)

6 Fjernkontroll (tilleggsutstyr)

7 Innendørsanlegg (master)

8 Innendørsanlegg (slave)

9 MERKNAD 2)

P1P2

1 2 3

P1 P2

1 2 3

220 - 240V
~

50Hz

5

1

2

3

4

6

1 2 3

P1P2

P1P2

P1 P2

1 2 3 1 2 3

220 - 240V
~

50Hz

5

1

2

3

7 8

9

6
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MERKNAD
• Kontaktnumre for utendørs- og innendørsanlegg må samsvare.

Bruk av gruppestyring
• Ved bruk som paranlegg eller masteranlegg for multisystem med samtidig drift, kan du samtidig starte/

stanse (gruppe-)styring av inntil 16 anlegg med fjernkontrollen. (Se figur 34.)
• Da vil alle innendørsanleggene i gruppen styres fra fjernkontrollen for gruppestyring.
• Velg en fjernkontroll som passer for så mange av funksjonene (luftstrømretning osv.) i gruppen som mulig.

Gruppestyring

Figur 33
1 Strømtilførsel

2 Jordfeilbryter

3 Utendørsanlegg

4 MERKNAD)

5 Innendørsanlegg

6 Innendørsanlegg (master)

7 Fjernkontroll til gruppestyring (tilleggsutstyr)

1 Utendørsanlegg 1

2 Utendørsanlegg 2

3 Utendørsanlegg 16

4 Innendørsanlegg 1

5 Innendørsanlegg 2 (slave)

6 Innendørsanlegg 2 (master)

7 Innendørsanlegg 16

8 Fjernkontroll til gruppestyring

Figur 34

P1P2

1 2 3 1 2 3 1 2 3

P1 P2 P1 P2 P1 P2

1 2 3 1 2 3 1 2 3

220 - 240V
~

50Hz

220 - 240V
~

50Hz

220 - 240V
~

50Hz

1

2

4

3

6

1

2

4

3

5 5

1

2

4

3

7

65

8

1 2 3

4 7
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Koblingsmåte
(1) Ta av lokket på kontrollboksen. (Se "9. SLIK TILKOBLER DU LEDNINGENE SAMT EKSEMPEL PÅ 

TILKOBLING".)

(2) Tilkoble tverrforbindelser mellom kontaktene (P1, P2) inne i kontrollboksen for fjernkontrollen. (Det er 
ingen polaritet.) (Se figur 33 og tabell 3)

Figur 35
1 Tverrforbindelser

2 Kontakt for fjernkontrolledning (P1, P2)

3 Rekkeklemme (X1M)

4 Innendørsanlegg 1

5 Innendørsanlegg 2 (master)

6 Til neste anlegg

Styring med 2 fjernkontroller

1 Strømtilførsel

2 Jordfeilbryter

3 Utendørsanlegg

4 MERKNAD)

5 Innendørsanlegg

6 Fjernkontroll (tilleggsutstyr)

7 Innendørsanlegg (slave)

8 Innendørsanlegg (master)

9 Fjernkontroll 1 (tilleggsutstyr)

10 Fjernkontroll 2 (tilleggsutstyr)

Figur 36

Remote 
controller

Transmission
wiring

Remote 
controller

Transmission
wiring

5

3

6

1

2

3

4

F2P2 F1P1P2P1 F1 F2

P1 P2

P1P2 P1P2

1 2 3

1 2 3

220 - 240V
~

50Hz

5

6 6

7

8

3

9 10

1

2

3

4
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Styring med to fjernkontroller (styre 1 innendørsanlegg med 2 fjernkontroller)
• Når det benyttes 2 fjernkontroller, må den ene stilles på "MAIN" og den andre på "SUB".

VEKSLING MELLOM MAIN/SUB
• Se i håndboken som følger med fjernkontrollen.

Koblingsmåte
(1) Ta av lokket på kontrollboksen.

(2) Legg opp ledninger mellom fjernkontroll 2 (sub) og kontakten (P1, P2) til rekkeklemmen (X1M) for 
fjernkontrollen i kontrollboksen. (Det er ingen polaritet.)

* For systemer med samtidig drift skal fjernkontrollen kobles til masteranlegget.

MERKNAD
• Kontaktnumre for utendørs- og innendørsanlegg må samsvare.

Figur 37
1 Fjernkontroll 1 (Main)

2 Fjernkontroll 2 (Sub)
Ekstra fjernkontroll

3 Rekkeklemme (X1M) (Master*)

P1 P2 F1 F2
Remote 
controller

Transmission
wiring

1
2

3
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10. MONTERE INNSUGNINGSRIST / DEKORASJONSPANEL PÅ SIDEN
Monteres skikkelig i motsatt rekkefølge for da dekorasjonspanelet på siden og innsugningsristen ble fjernet. 
• Når du installerer innsugningsristen, skal du henge stroppen til innsugningsristen på opphenget til 

innendørsanlegget, som vist på figur 38.

FARE

Når du lukker innsugningsristen, er det lett at stroppen kommer i klemme. Før du lukker må du kontrollere 
at stroppen ikke stikker ut fra siden av innsugningsristen.

1 Rundt hull

2 Stropp

3 Innendørsanlegg

4 Innsugningsrist

5 Hull

6 Krok

Figur 38

5

1
1

2

2
3

4

6

6
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11. INNSTILLINGER PÅ INSTALLASJONSSTEDET

<<Se også i installeringshåndboken som følger med utendørsanlegget.>>

FARE

Før du foretar innstillinger på installasjonsstedet kontrollerer du punktene under "Punkter som skal 
kontrolleres når installeringsarbeidet er fullført" på side 5.
• Kontroller at alt installeringsarbeid og rørarbeid for luftkondisjoneringsanlegget er fullført.
• Kontroller at lokket på kontrollboksene til luftkondisjoneringsanlegget er lukket. 

<INNSTILLINGER PÅ INSTALLASJONSSTEDET>
<Når du har slått på strømtilførselen, utfører du feltinnstillingene via fjernkontrollen i henhold til status på 
installasjonsstedet.>
• Foreta innstilling på 3 steder: "Modusnummer", "FØRSTE KODENR." og "ANDRE KODENR.".

Innstillingene som vises som " " i tabellen, angir dem som er angitt på fabrikken.
• Fremgangsmåten for innstilling og drift er beskrevet i installeringshåndboken som følger med 

fjernkontrollen.
(Merknad) Selv om innstilling av "Modusnummer" utføres som en gruppe, skal du foreta innstilling med 

modusnummeret som vises i parentes () hvis du har tenkt til å foreta individuelle innstillinger for 
hvert enkelt innendørsanlegg eller bekreftelse etter innstilling.

• Ved bruk av fjernkontroll for omkobling av inndata til TVANGSSTYRT AV eller PÅ/AV-DRIFT.
[1] Åpne modusen for innstillinger på installasjonsstedet med fjernkontrollen.
[2] Velg Modusnummer "12".
[3] Still inn FØRSTE KODENR. til "1".
[4-1] For TVANGSSTYRT AV stiller du ANDRE KODENR. til "01".
[4-2] For PÅ/AV-DRIFT stiller du ANDRE KODENR. til "02".
(Den er stilt til TVANGSSTYRT AV når den leveres fra fabrikken.)

• Be kunden om å oppbevare håndboken festet til fjernkontrollen sammen med driftshåndboken.
• Ikke foreta andre innstillinger enn dem som vises i tabellen.

11-1 STILLE INN NÅR DET ER MONTERT TILLEGGSUTSTYR
• Se i installeringshåndboken som følger med tilleggsutstyret om hvordan du stiller inn ved montering av 

tilleggsutstyret.

11-2 VED BRUK AV TRÅDLØS FJERNKONTROLL
• Ved bruk av trådløs fjernkontroll må du stille inn adressen til den trådløse fjernkontrollen.

Se i installeringshåndboken som følger med den trådløse fjernkontrollen.

11-3 STILLE INN TAKHØYDE (TYPE 100 ELLER MINDRE)
• Når du installerer innendørsanlegg av typen 35 - 100, skal du stille inn ANDRE KODENR. i henhold til 

takhøyden.

Tabell 4

Takhøyde (m)

Modus-
nummer

FØRSTE 
KODENR.

ANDRE 
KODENR.Type 

35,50
Type 
60,71

Type 100

Standard
2,7 eller 
mindre

2,7 eller 
mindre

3,8 eller 
mindre 13 (23) 0

01

Stor takhøyde 2,7 - 3,5 2,7 - 3,5 3,8 - 4,3 02
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11-4 STILLE INN VARSEL FOR LUFTFILTER
• Det vises en melding på fjernkontrollen om tidspunktet for rengjøring av luftfilteret.
• Still inn ANDRE KODE Nr. som vises i tabell 5 i henhold til mengden støv eller smuss i rommet.
• Selv om innendørsanlegget er utstyrt med et filter med lang levetid, må filteret likevel rengjøres jevnlig for 

å unngå tilstopping. Forklar også for kunden hvilket tidspunkt som er innstilt.
• Tiden for jevnlig rengjøring av filteret kan reduseres avhengig av omgivelsene.

Tabell 5

* Bruk innstillingen "Ingen indikasjon" når det ikke er behov for rengjøringsindikasjon, slik som når det 
utføres jevnlig rengjøring.

11-5 STILLE INN VIFTEHASTIGHET VED TERMOSTAT AV
• Still inn viftehastigheten i henhold til omgivelsene etter at du har rådført deg med kunden.

Tabell 6

Smuss
Filtertimer 

(type med lang 
levetid)

Modus-
nummer

FØRSTE 
KODENR.

ANDRE 
KODENR.

Normal Ca. 2 500 timer

10 (20)

0
01

Mer skittent Ca. 1 250 timer 02

Med indikasjon
3

01

Ingen indikasjon 02

Innstilling Modusnummer
FØRSTE 
KODENR.

ANDRE 
KODENR.

Viften kjører/stanser når 
termostat er AV

(Kjøling/oppvarming)

Kjører
11 (21) 2

01

Stanser 02

Viftehastighet under kjøling 
termostat AV

(Ekstra lav)
12 (22) 6

01

Innstilling 02

Viftehastighet under 
oppvarming 
termostat AV

(Ekstra lav)
12 (22) 3

01

Innstilling 02
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11-6 STILLE INN ANTALL TILKOBLEDE INNENDØRSANLEGG I SYSTEM MED SAMTIDIG 
DRIFT

• Når du bruker modusen for system med samtidig drift, endrer du ANDRE KODENR. som vist i tabell 7.
• Ved bruk i modus for system med samtidig drift, kan du se "INDIVIDUELL INNSTILLING FOR SYSTEM 

MED SAMTIDIG DRIFT" for å stille inn master- og slaveanlegg separat.

Tabell 7

11-7 INDIVIDUELL INNSTILLING FOR SYSTEM MED SAMTIDIG DRIFT
Det er enklere å bruke fjernkontrollen ved innstilling av slaveanlegget.

< Fremgangsmåte >
• Følg fremgangsmåten nedenfor når master- og slaveanlegget skal stilles inn separat.
• " " på tabellene viser fabrikkinnstillinger.

(Merknad) "Modusnummer" stilles inn på gruppebasis. Vil du stille inn et modusnummer for hvert enkelt 
innendørsanlegg individuelt eller bekrefte innstillingene, angir du modusnummeret i parentes.

(1) Endre ANDRE KODE Nr. til "02", individuell innstilling, slik at slaveenheten kan innstilles individuelt.

Tabell 8

(2) Foreta innstilling på stedet (se 11-1 til 11-5) for masteranlegget.

(3) Slå av hovedbryteren for strømtilførsel når (2) er fullført.

(4) Koble fra fjernkontrollen på masteranlegget, og koble den til på slaveanlegget.

(5) Slå på hovedbryteren for strømtilførsel igjen og, som under (1), endre ANDRE KODENR. til "02" for 
individuell innstilling.

(6) Foreta innstilling på stedet (se 11-1 til 11-4) for slaveanlegget.

(7) Slå av hovedbryteren for strømtilførsel når (6) er fullført.

(8) Finnes det flere enn ett slaveanlegg, gjentas trinnene (4) til (7).

(9) Koble fra fjernkontrollen på slaveanlegget etter innstillingen, og koble den til igjen på masteranlegget. 
Dette avslutter fremgangsmåten for innstilling.
* Det er ikke behov for å koble om fjernkontrollen fra masteranlegget dersom fjernkontrollen for 

slaveanlegget blir brukt. (Husk imidlertid å koble fra ledningene som er festet til rekkeklemmen for 
fjernkontrollen til masteranlegget.) Når innstillingen av slaveanlegget er utført, fjerner du ledningen til 
fjernkontrollen og kobler fjernkontrollen til masteranlegget igjen. (Innendørsanlegget fungerer ikke som 
det skal når to eller flere fjernkontroller er koblet til anlegget i modusen for system med samtidig drift.)

Innstilling Modusnummer FØRSTE KODENR. ANDRE KODENR.

Parsystem (1 anlegg)

11 (21) 0

01

System med samtidig drift 
(2 anlegg)

02

System med samtidig drift 
(3 anlegg)

03

Dobbel tvilling multi 
(4 anlegg)

04

Innstilling Modusnummer FØRSTE KODENR. ANDRE KODENR.

Felles innstilling
11 (21) 1

01

Individuell innstilling 02
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MERKNAD
• Kontaktnumre for utendørs- og innendørsanlegg må samsvare.

Figur 39
1 Strømtilførsel

2 Jordfeilbryter

3 Utendørsanlegg

4 MERKNAD)

5 Innendørsanlegg (master)

6 Innendørsanlegg (slave)

7 Fjernkontroll

P1P2

P1P2

1 2 3

P1P2

1 2 3

P1P2P1 P2
P1 P2

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3

( 1 ) ( 2 )

( 3 ) ( 7 )

( 4 )
( 9 )

( 5 ) ( 6 )

220 - 240V
~

50Hz

220 - 240V
~

50Hz

5

1

2

3

4

7

56 6

1

2

3

7
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12. PRØVEKJØRING

Fullfør alle punktene under "Punkter som skal kontrolleres når installeringsarbeidet er fullført" på 
side 5. Se også i installeringshåndboken som følger med utendørsanlegget. 
(1) Innstillingene for den tilkoblede fjernkontrollen skal veksles, så se i håndboken som følger med 

fjernkontrollen.

(2) Innstillingene for den andre fjernkontrollen skal veksles slik det er beskrevet nedenfor.
• Kontroller at installeringsarbeidet for innendørsanlegg og utendørsanlegg er fullført.
• Kontroller at alle følgende elementer er lukket: lokket på kontrollboksen til innendørsanlegget og det ytre 

panelet og rørdekselet til utendørsanlegget.
• Når du har fullført arbeidet med kjølemedierørene, dreneringsrørene og det elektriske lednings-

opplegget, skal du rengjøre innendørsanlegget innvendig samt frontpanelet. Deretter skal du foreta 
en prøvekjøring i henhold til installeringshåndboken som følger med utendørsanlegget for å beskytte 
anlegget. (Det anbefales at prøvekjøringen utføres i nærvær av kvalifisert elektriker eller ingeniør.)

• Under prøvekjøringen sjekker du at luftstrømretningen og viftehastigheten kan oppnås i henhold til 
innstillingene.

• Hvis det er innvendig arbeid som ikke er fullført når prøvekjøringen er ferdig, må du forklare for kunden 
at luftkondisjoneringsanlegget ikke må kjøres før det innvendige arbeidet er fullført slik at innendørs-
anleggene beskyttes.
(Hvis innendørsanlegget kjøres under slike forhold, så vil maling, lim og andre materialer som er brukt 
under det innvendige sluttarbeidet, søle til innendørsanlegget. Dette kan føre til vannsprut eller lekkasje.)

• Hvis det oppstår funksjonsfeil og luftkondisjoneringsanlegget ikke kan kjøres, skal du se "12-1. SLIK 
DIAGNOSTISERER DU PROBLEMER".

• Når du har gjennomført prøvekjøringen, trykker du én gang på knappen INSPEKSJON/
PRØVEKJØRING for å sette innendørsanlegget i inspeksjonsmodus, og kontroller at 
funksjonsfeilkoden er "00" (= normal).
Hvis koden angir noe annet enn "00", se "12-1. SLIK DIAGNOSTISERER DU PROBLEMER".

• Trykk fire ganger på knappen INSPEKSJON/PRØVEKJØRING for å gå tilbake til normal driftsmodus.

Bytte modus

BRC1D

Trådløs fjernkontroll

1 Normal driftsmodus

2 Innstillinger på installasjonsstedet

3 Én gang

4 Én gang
(Trykkes i minst 4 sekunder)

5 * Etter 10 sekunder eller mer går modusen tilbake til normal driftsmodus.

6 Visning av "Feilkode"

7 Modus for prøvekjøring

8  Visning av "Kode for type innendørsanlegg"

9 Visning av "Kode for type utendørsanlegg"

10 Inspeksjonsmodus

*
* *

6

10

98

71

2

3
3

3

3

3 3

35
4

5 5
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12-1 SLIK DIAGNOSTISERER DU PROBLEMER
Med strømmen på. Problemer kan overvåkes på fjernkontrollen.
Feildiagnosen for fjernkontrollmodell BRC1E skal utføres mens du følger installeringshåndboken for 
fjernkontrollen. For de andre fjernkontrollene kan du foreta feildiagnose med følgende fremgangsmåte.
Feilsøking via skjermen på fjernkontrollen.

1 Med tilkoblet fjernkontroll. (MERKNAD 1) 
Når driften stanser på grunn av problemer, blinker driftslampen og skjermen viser " " og 
funksjonsfeilkoden. Du kan stille diagnose ut fra oversikten med funksjonsfeilkoder og angitt 
funksjonsfeilkode.
I gruppestyring angis dessuten anleggsnummeret, slik funksjonsfeilen viser hvilket 
anleggsnummer det gjelder. Se (MERKNAD 2) om tilbakestilling av funksjonsfeil.

2 Med den trådløse fjernkontrollen.
(Se også i driftshåndboken som følger med den trådløse fjernkontrollen.)
Når driften stanser på grunn av problemer, blinker skjermen på innendørsanlegget. I slike tilfeller 
diagnostiserer du feilen ved hjelp av tabellen med oversikt over funksjonsfeilkodene for å se etter 
funksjonsfeilkoden som kan bli funnet med fremgangsmåten nedenfor. (MERKNAD 2)

(1) Trykk på knappen for INSPEKSJON/PRØVEKJØRING, så vises " " og "0" blinker.
(2) Trykk på knappen for PROGRAMMERINGSTID, og finn anleggsnummeret som stanset på grunn 

av problemer.
Antall pip 3 korte pip ...........Utfør alle handlingene nedenfor

1 kort pip ............ Utfør (3) og (6)
1 langt pip........... Ingen feil

(3) Trykk på knappen for DRIFTSMODUSVELGER, så blinker det øverste tallet i funksjonsfeilkoden.
(4) Fortsett å trykke på knappen for PROGRAMMERINGSTID til du hører 2 korte pip, og finn den 

øverste koden.
(5) Trykk på knappen for DRIFTSMODUSVELGER, så blinker det nederste tallet i funksjonsfeilkoden.
(6) Fortsett å trykke på knappen for PROGRAMMERINGSTID til du hører et langt pip, og finn den nederste 

koden.
• Et langt pip indikerer funksjonsfeilkoden.

MERKNAD
1. Når du trykker på knappen for INSPEKSJON/PRØVEKJØRING på fjernkontrollen, så begynner symbolet 

" " å blinke.
2. Når du holder inne PÅ/AV-knappen i minst 5 sekunder i inspeksjonsmodus, så forsvinner symbolet på 

feilloggen. Her vil symbolet på funksjonsfeilkoden blinke to ganger, og så endres symbolet på koden til 
"00" (normal) og anleggsnummer blir "0". Deretter endres skjermbildet fra inspeksjonsmodus til 
normalmodus.
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12-2 FUNKSJONSFEILKODE
• For steder der funksjonsfeilkoden står tom, vises ikke indikasjonen " ". Selv om anlegget fortsetter å 

fungere, må anlegget inspiseres og nødvendige reparasjoner utføres.
• Avhengig av typen innendørs- eller utendørsanlegg, kan det hende at funksjonsfeilkoden (ikke) vises.

Funksjons-
feilkode

Beskrivelser og tiltak Merknader

A1 Feil i kretskort for innendørsanlegg

A3 Unormalt nivå på dreneringsvann

A5
Frysevern eller stanset av 
høytrykkskontroll (MERKNAD 1)

A6

Overbelastning, overstrøm eller lås på 
viftemotor på innendørsanlegg

Tilkoblingsfeil i kretskort for 
innendørsanlegg

A7
Motorleder for horisontalt blad er låst

Det er bare luftstrømretningen som ikke 
kan styres.

AF Funksjonsfeil i luftfuktersystem

AJ Feil ved kapasitetsinnstilling

Tilkoblingsstykke for kapasitetsinnstilling 
eller feil i kapasitetdata, eller frakobling av 
tilkoblingsstykke for kapasitetsinnstilling, 
feil ved tilkobling av tilkoblingsstykket, eller 
kapasiteten er ikke innstilt for dataplaten IC.

C1
Overføringsfeil mellom kretskortet 
for innendørsanlegg (master) og 
kretskortet for innendørsanlegg (slave)

C4
Funksjonsfeil i temperaturføler 
på væskerør i varmeveksler for 
innendørsanlegg

Unormal stans iverksettes avhengig av modell 
eller forhold.

C5
Funksjonsfeil i temperaturføler på 
kondensator/fordamper i varmeveksler 
for innendørsanlegg

Unormal stans iverksettes avhengig av modell 
eller forhold.

C9
Funksjonsfeil i termistor for 
innsugningsluft

Unormal stans iverksettes avhengig av modell 
eller forhold.

CC Luftfuktighetsføler unormal

CJ
Funksjonsfeil i lufttermistor for 
fjernkontroll

Fjernkontrollens termistor fungerer ikke, 
men anleggets termistor er aktivert.

E0
Handling for sikkerhetsanordning 
(utendørsanlegg)

E1
Feil i utendørs kretskort 
(utendørsanlegg)

E3
Funksjonsfeil i høyt trykk 
(utendørsanlegg)

E4
Funksjonsfeil i lavt trykk 
(utendørsanlegg)

E5
Funksjonsfeil i lås på kompressormotor 
(utendørsanlegg)

E6
Kompressormotor låst pga. overstrøm 
(utendørsanlegg)
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E7

Funksjonsfeil i lås på utendørs 
viftemotor (utendørsanlegg)

Funksjonsfeil etter plutselig overstrøm 
i utendørsvifte (utendørsanlegg)

E8 Inngangsoverstrøm (utendørsanlegg)

E9
Funksjonsfeil i elektronisk 
ekspansjonsventil (utendørsanlegg)

EA
Funksjonsfeil i bryter for kjøling/
oppvarming (utendørsanlegg)

F3
Funksjonsfeil i temperatur for utløpsrør 
(utendørsanlegg)

F6
Høytrykkskontroll (i kjøling) 
(utendørsanlegg)

H0
Følerfeil for vekselretter 
(utendørsanlegg) (MERKNAD 1)

H3 Høytrykksbryter defekt (utendørsanlegg)

H4
Lavtrykksbryter defekt 
(utendørsanlegg) 

H6
Posisjonsdetekteringsføler defekt 
(utendørsanlegg) (MERKNAD 1)

H7
Funksjonsfeil i posisjonssignal på 
utendørs viftemotor (utendørsanlegg)

H8
Unormal strømtransformator 
(utendørsanlegg) (MERKNAD 1)

H9
Funksjonsfeil i utendørs lufttermistor 
i system (utendørsanlegg)

Unormal stans iverksettes avhengig av modell 
eller forhold.

J1
Funksjonsfeil i trykkføler i system 
(gruppe) (utendørsanlegg)

J2 Funksjonsfeil i strømføler i system 
(utendørsanlegg)

Unormal stans iverksettes avhengig av modell 
eller forhold.

J3 Funksjonsfeil i termistor for utløpsrør 
i system (utendørsanlegg)

Unormal stans iverksettes avhengig av modell 
eller forhold.

J5
Funksjonsfeil i termistor for 
innsugningsrør i system 
(utendørsanlegg)

J6
Funksjonsfeil i termistor for væskerør 
med fordeler på utendørs varmeveksler 
(utendørsanlegg)

Unormal stans iverksettes avhengig av modell 
eller forhold.

J7
Funksjonsfeil i termistor for 
kondensator/fordamper på utendørs 
varmeveksler (utendørsanlegg)

Unormal stans iverksettes avhengig av modell 
eller forhold.

J8 Funksjonsfeil i termistor for væskerør 
i system (utendørsanlegg)

Unormal stans iverksettes avhengig av modell 
eller forhold.

J9 Funksjonsfeil i termistor for gassrør 
(kjøling) (utendørsanlegg)

JA
Funksjonsfeil i trykkføler for utløpsrør 
i system (utendørsanlegg)

JC
Funksjonsfeil i trykkføler for 
innsugningsrør i system 
(utendørsanlegg)

L1
Funksjonsfeil i veksel i system 
(utendørsanlegg)
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L3
Funksjonsfeil i termistor i reaktor 
(utendørsanlegg)

L4
Overopphetet varmeutstrålingsribbe 
(utendørsanlegg)

Feil i vekselretterkjøling.

L5
Øyeblikkelig overstrøm 
(utendørsanlegg)

Kompressormotorene og -turbinene kan ha 
jordfeil eller kortslutning.

L8 Elektrisk varme (utendørsanlegg)
Kompressormotorene og -turbinene være 
overbelastet og frakoblet.

L9 Hindre motorstopp (utendørsanlegg) Kompressoren kan være låst.

LC
Overføringsfeil mellom vekselretter og 
utendørs kontrollenhet 
(utendørsanlegg)

P1 Åpen fase (utendørsanlegg)

P3
Funksjonsfeil i DCL-føler i system 
(utendørsanlegg)

P4 Funksjonsfeil i termistor i 
varmeutstrålingsribbe (utendørsanlegg)

Unormal stans iverksettes avhengig av modell 
eller forhold.

P6
Funksjonsfeil i strømføler for DC-
utgang i system (utendørsanlegg)

PJ
Feil i kapasitetsinnstilling 
(utendørsanlegg)

Tilkoblingsstykke for kapasitetsinnstilling 
eller feil i kapasitetdata, eller frakobling av 
tilkoblingsstykke for kapasitetsinnstilling, 
feil ved tilkobling av tilkoblingsstykket, eller 
kapasiteten er ikke innstilt for dataplaten IC.

U0 Unormal temperatur i innsugningsrør 
(utendørsanlegg)

Kan være for lite kjølemedium.
Unormal stans iverksettes avhengig av modell 
eller forhold.

U1 Omvendt fase (utendørsanlegg) Reverser to faser for kontaktene L1, L2 og L3.

U2 Funksjonsfeil i spenning 
(utendørsanlegg)

Det kan være funksjonsfeil i åpen fase for 
vekselretter eller hovedkrets til kondensator.
Unormal stans iverksettes avhengig av modell 
eller forhold.

U4
UF

Overføringsfeil (mellom innendørs- og 
utendørsanlegg)

Kablingsfeil mellom innendørs- og 
utendørsanlegg. Eller feil på innendørs og 
utendørs kretskort.

U5
Overføringsfeil (mellom 
innendørsanlegg og fjernkontroll)

Overføring mellom innendørsanlegg og 
fjernkontroll er ikke riktig utført.

U7 Overføringsfeil i vekselrettermodul

U8
Overføringsfeil mellom main og sub 
fjernkontroller (funksjonsfeil i sub 
fjernkontroll)

UA Feil i innstillinger på installasjonsstedet
Feil i systeminnstilling for delt multisystem 
med samtidig på/av.

UE
Overføringsfeil (mellom innendørs-
anlegg og sentralisert fjernkontroll)

UC Feil adresseinnstilling for fjernkontroll

UJ Overføringsfeil i tilleggsutstyr
Unormal stans iverksettes avhengig av modell 
eller forhold.
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FARE

Når prøvekjøringen er fullført, kontrollerer du punktene under "Punkter som skal kontrolleres ved 
levering" på side 5.
Hvis det innvendige arbeidet ikke er fullført når prøvekjøringen er utført, ber du kunden om at 
luftkondisjoneringsanlegget ikke må kjøres før det innvendige arbeidet er fullført. Dette er for å beskytte 
luftkondisjoneringsanlegget.
Hvis luftkondisjoneringsanlegget kjøres, kan innsiden av innendørsanleggene bli tilsølt av rester fra maling og 
lim som brukes til det innvendige arbeidet og føre til vannsøl og lekkasje.

Til operatøren som skal utføre prøvekjøringen

Etter prøvekjøringen og før du leverer luftkondisjoneringsanlegget til kunden kontrollerer du at lokket på 
kontrollboksen er lukket.
I tillegg må du forklare for kunden om strømtilførselsstatusen (strømtilførsel PÅ/AV).
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13. KOBLINGSSKJEMA

(Se figur 40.)

1 (MERKNAD 9) 2 TIL UTENDØRSANLEGG (MERKNAD 3)

3 INNENDØRSANLEGG 4 (MERKNAD 5)

5 (MERKNAD 5) 6
SENTRAL FJERNKONTROLL 
(MERKNAD 4)

7
TILKOBLET FJERNKONTROLL 
(TILLEGGSUTSTYR) (MERKNAD 7)

8
TRÅDLØS FJERNKONTROLL 
(MOTTAKER-/DISPLAYENHET) 
(TILLEGGSUTSTYR)

9
I TILFELLE SYSTEM MED SAMTIDIG 
DRIFT (MERKNAD 6)

10 INNENDØRSANLEGG (MASTER)

11 INNENDØRSANLEGG (SLAVE) 12 FJERNKONTROLL

13 TIL UTENDØRSANLEGG 14 KONTROLLBOKS

15 KLASSE
Norsk 40



Figur 40

Innendørsanlegg Tilkoblet fjernkontroll
A1P Kretskort R1T Termistor (luft)
C105 Kondensator (M1F)
F1U Sikring (F, 5A, 250 V) Trådløs fjernkontroll (mottaker-/displayenhet)
HAP Blinkende lampe (servicemonitor grønn) A2P Kretskort
KPR Magnetisk relé (dreneringspumpe) A3P Kretskort
M1F Motor (innendørsvifte) BS1 Trykknappbryter (på/av)
M1S Motor (dreneringspumpe) H1P Kontrollampe (på - rød)
R1T Termistor (luft) H2P Kontrollampe (tidsbryter - grønn)
R2T•R3T Termistor (konvektor) H3P Kontrollampe (filtervarsel - rød)
SS1 Velger (nødbryter) H4P Kontrollampe (avising - oransje)
V1R Diodebro SS1 Velger (Main/Sub)
X1M Rekkeklemme SS2 Velger (trådløs adresseinnstilling)
X2M Rekkeklemme
Z1F Støyfilter Koblingsstykke for tilleggsutstyr
Z1C Ferrittkjerne (støyfilter) X15A Koblingsstykke (strømningsbryter)
PS Strømtilførselskrets X24A Koblingsstykke (trådløs fjernkontroll)
RC Signalmottakerkrets X25A Koblingsstykke (dreneringspumpe)
TC Signaloverføringskrets X33A Koblingsstykke (adapter for kabling)

X35A Koblingsstykke (adapter for 
gruppestyring)
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MERKNADER

1. : rekkeklemme   : koblingsstykke   : feltledning   : kortslutningskoblingsstykke
2. For innendørssystem med samtidig drift skal du kun se på ledningsopplegget til innendørsanlegget.
3. Vil du ha mer detaljert informasjon, kan du på koblingsskjemaet som er festet til utendørsanlegget.
4. Ved bruk av sentral fjernkontroll skal den kobles til anlegget i samsvar med medfølgende 

installeringshåndbok.
5. X15A, X25A er tilkoblet når dreneringspumpesettet brukes. Se i medfølgende installeringshåndbok.
6. Hvis tilkoblede anlegg varierer i forhold til driftssystemet, må du se i tekniske data og kataloger før 

tilkobling.
7. Se i installeringshåndboken for fjernkontrollen ved veksling mellom main/sub.
8. BLK: svart  RED: rød  BLU: blå  WHT: hvit  YLW: gul  GRN: grønn  ORG: oransje  BRN: brun
9. Gjelder bare for beskyttede rør. Bruk H07RN-F hvis det ikke er noen beskyttelse.
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