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SIKKERHETSHENSYN

■ Les disse sikkerhetstiltakene nøye for å være sikker på at
installeringen skjer på riktig måte.

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

■ Følgende sikkerhetssymboler er brukt gjennom hele denne
håndboken:

■ Når installeringen er fullført, må anlegget testes med henblikk på
installeringsfeil. Gi brukeren tilstrekkelig innføring i bruk og
rengjøring av anlegget ifølge driftshåndboken.

ADVARSLER

■ Installeringen bør overlates til forhandleren eller andre fagfolk.
Feil installering kan medføre vannlekkasje, elektrisk støt eller
brann.

■ Installer luftkondisjoneringsanlegget ifølge anvisningene i denne
håndboken.
Feil installering kan medføre vannlekkasje, elektrisk støt eller
brann.

■ Sørg for kun å bruke leverte eller spesifiserte installeringsdeler.
Bruk av andre deler kan medføre at anlegget løsner, vann-
lekkasje, elektrisk støt eller brann.

■ Installer luftkondisjoneringsanlegget på et solid fundament som
kan bære anleggets tyngde.
Utilstrekkelig fundament eller ufullstendig installering kan
forårsake skade dersom anlegget faller av fundamentet.

■ Elektrisk arbeid skal utføres i overensstemmelse med
installeringshåndboken samt gjeldende regler og bestemmelser
for elektrisk arbeid.
Utilstrekkelig kapasitet eller ufullstendig elektrisk arbeid kan
medføre elektrisk støt eller brann.

■ Sørg for at utstyret kobles til en egen strømkrets. Bruk aldri en
strømkrets som deles med andre apparater.

■ Til ledningsopplegg må det brukes en kabel som er lang nok til å
dekke hele avstanden uten skjøting. Bruk ikke skjøteledning. Ha
ikke annen belastning på strømtilførselen, og bruk en egen
strømkrets.
I motsatt tilfelle kan det medføre unormal varme, elektrisk støt
eller brann.

■ Bruk angitte ledningstyper for den elektriske tilkoblingen fra
forgreningsanlegget til innendørs- og utendørsanleggene.
Fest ledningene skikkelig slik at koblingspunktene ikke utsettes
for ekstern belastning. Ufullstendig tilkobling eller festing av
ledningene kan forårsake overoppheting eller brann i
koblingspunktene.

■ Når sammenkoblings- og strømtilførselsledningene er tilkoblet,
må kablene anbringes slik at de ikke belaster elektriske deksler
eller paneler unødig.
Installer deksler over ledningene. Ufullstendig installering av
deksler kan forårsake overoppheting av kontaktpunktene,
elektrisk støt eller brann.

■ I tilfelle kjølemedielekkasje under installeringsarbeidet
må rommet luftes ut.
Kjølemediet avgir en giftig gass hvis det utsettes for
åpen flamme.

■ Når installeringen er fullført, må du påse at det ikke
lekker ut kjølemedium.
Kjølemediet avgir en giftig gass hvis det utsettes for
åpen flamme.

■ Når anlegget installeres eller flyttes, må kjølekretsen holdes fri
for alt annet enn det spesifiserte kjølemediet (R410A), for
eksempel luft.
Enhver forekomst av luft eller andre fremmedstoffer i kjøle-
kretsen medfører unormal trykkstigning eller brudd, hvilket kan
medføre personskade.

■ Under nedpumping må kompressoren stanses før røropplegg for
kjølemedium fjernes.
Hvis kompressoren fortsatt går og avstengingsventilen er åpen
under nedpumping, vil det suges inn luft når kjølemedierørene
fjernes, slik at man får unormalt trykk i frysesyklusen som vil
føre til brudd og også personskade.

■ Kjølemedierørene må festes skikkelig under installering før
kompressoren startes.
Hvis kompressoren ikke er tilkoblet og stengeventilen er åpen
under nedpumping, vil det suges inn luft når kompressoren går,
slik at man får unormalt trykk i frysesyklusen som vil føre til
brudd og også personskade.

■ Sørg for å etablere jordforbindelse. Anlegget må ikke
jordes til vannrør, avleder eller telefonjord.
Ufullstendig jording kan medføre elektrisk støt.
Spenningsstøt fra lynnedslag eller andre kilder kan medføre
skade på luftkondisjoneringsanlegget.

■ Sørg for å installere jordfeilbryter.
Det kan medføre elektrisk støt hvis jordfeilbryter ikke installeres.

BPMKS967A2B
BPMKS967A3B Forgreningsanlegg (anlegg med forgreningsrør) Installeringshåndbok

LES DISSE INSTRUKSJONENE NØYE FØR
INSTALLERINGEN BEGYNNER.

OPPBEVAR DENNE HÅNDBOKEN PÅ ET LETT
TILGJENGELIG STED FOR FREMTIDIG REFERANSE.

Hvis du ikke følger en ADVARSEL, kan det føre til tap av
menneskeliv.

Hvis du ikke følger en FARE, kan det føre til at utstyret
skades eller ødelegges.

Sørg for å følge denne anvisningen.

Sørg for å opprette jordforbindelse.

Gjør aldri dette.
Installeringshåndbok
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FARE

■ Luftkondisjoneringsanlegget må ikke installeres der det
kan utsettes for lekkasje av lettantennelig gass.
Hvis gassen lekker og samler seg rundt anlegget, kan
det ta fyr.

■ Dette anlegget skal brukes innendørs.
Hvis det installeres ute, må det være et sted der det ikke
utsettes for regn og vind.

SYSTEMOPPSETT

Følg instruksjonene i installeringshåndboken for hvert enkelt anlegg når du installerer innendørs- og utendørsanleggene.

Du må ikke koble sammen flere enn 9 innendørsanlegg. Velg typen
forgreningsanlegg (2 eller 3 rom) i henhold til installasjonsmalen.

Forgreningsanleggsmodell

2 rom BPMKS967A2B

3 rom BPMKS967A3B

5

5

5

7

6

7

1

2

3

4

1

2

3

4

1 Strøm Overføringsledning (2 ledninger)

2 Jordfeilbryter Ledning for overføring og strømtilførsel (4 ledninger)

3 Overstrømsbryter (sikring)
Røropplegg

Tilkobling med slaglodding

4 Spenning Konisk tilkobling

5 Forgreningsanlegg Kjølekretsskjøt KHRQ22M20T+KHRQ26M22T. (Kan kjøpes 
separat.)

6 Røropplegg på siden av utendørsanlegg

7 Røropplegg på siden av innendørsanlegg

Ledning for strømtilførsel (3 ledninger) (1~50 Hz 230 V)
Utendørsanlegg og samtlige forgreningsanlegg krever en separat 
strømtilførsel.
BPMKS967A2B+BPMKS967A3B
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Innendørsanlegg (maks. 9 rom)

Antallet innendørsanlegg som kan tilkobles, avhenger av strømmen
på utendørsanlegget. Se tabellen nedenfor for nærmere detaljer.

Merk at den totale innendørskapasiteten per forgreningsanlegg vises
i tabellen nedenfor.

Eksempel: For FTXS50BVMB er kapasiteten for dette innendørs-
anlegget 50.

Tilbehør

Kontroller at følgende tilbehør følger med anlegget.

Elementer som gjøres klare på stedet

■ Koblingstråder mellom forgreningsanlegg og innendørsanlegg

(H05VV(1), 4 tråder, 1,6 mm eller 2,0 mm)

■ Koblingstråder (H05VV(1), 3 tråder, 1,6 mm eller 2,0 mm)

■ Overføringsledninger (H05VV(1), 2 ledninger, 0,75 mm2 til

1,25 mm2)

■ Installeringsdeler (opphengsbolter: 4x M10 eller M8; muttere: 8;
flate skiver: 8)

■ Skruer for veggmontering: 6x M5

■ Varmeisolasjon (skjøt) [termisk ledeevne: 0,041~0,052 W/mK
(0,035~0,045 kcal/mh°C) eller mindre/tykkelse 13 mm (1/2")
eller mer/varmemotstand: 100°C eller høyere (kun
varmepumpesystem)]

FORHOLDSREGLER FOR VALG AV PLASSERING

Forgreningsanlegget skal brukes innendørs.

Installer på et sted, for eksempel over et tak eller bak en vegg,
i henhold til følgende betingelser:

■ At anlegget støttes opp fullstendig, og plasseres på et sted med
lite eller ingen vibrasjon.

■ At kjølemedierørene for innendørs- og utendørsanleggene kan
repareres uten vanskeligheter, og at anleggene plasseres godt
innenfor den avstanden mellom hvert enkelt som rørlengden
tillater.

■ At ingenting i nærheten produserer varme eller damp (gass).

■ Påse ved installering at det er tilstrekkelig plass til å utføre
vedlikehold på anlegget.

■ Installer ikke på steder som er varme eller våte over lengre tids-
perioder. Et sted der tørrfølertemperaturen (DB) rundt
forgreningsanlegget når 60°C eller mer.

■ Et godt ventilert område.

■ Install ikke i nærheten av soverom. Lyden av kjølemedium som
strømmer gjennom røropplegget, kan noen ganger være hørbar. 
For installeringsbegrensninger, se "Installering" på side 4.

Utendørsanlegg
Total kapasitet for 
innendørsanlegg

Maksimalt antall 
innendørsanlegg

RMX(K)S112 55~145,5 6

RMX(K)S140 70~182 8

RMX(K)S160 80~208 9

Forgreningsanlegg Maksimal kapasitet

BPMKS967A2B 142

BPMKS967A3B 208

Installeringshåndbok 1

For røropplegg på siden 
av utendørsanlegg (gass) 
(rørskjøt)

1

For røropplegg på siden 
av utendørsanlegg (gass) 
(rørskjøt) (rett)

1

For røropplegg på siden 
av utendørsanlegg (væske) 
(rørskjøt)

1

For røropplegg på siden 
av utendørsanlegg (væske) 
(rørskjøt)

1

For røropplegg på siden 
av utendørsanlegg (gass) 
(rørskjøt)

BPMKS967A2B
(for 2 rom)

2 deler

BPMKS967A3B
(for 3 rom)

3 deler

Metalloppheng 4

Skruer 8

Viklebånd 2

Varmeisolasjon 
(2 deler er 1 sett)

BPMKS967A2B
(for 2 rom)

3 sett

BPMKS967A3B
(for 3 rom)

4 sett

Split series room air conditioners

Multi system room air conditionersINSTALLATION MANUAL

English

Deutsch

Français

Nederlands

Español

Italiano

∂ÏÏË
ÓÈÎ¿

Portugues

Dansk

Installation manual

Split System air conditioners

Installationsanleitung

Split-B
aureihe Klimageräte

Manuel d'installation

Climatiseurs de la série Split

Montagehandleiding

Split-systeem airconditioners

Manual de instalación

Acondicionadores de aire serie Split

Manuale d'installazione

Climatizzatori serie Split

EÁ¯
ÂÈÚ›‰

ÈÔ Â
ÁÎ·

Ù¿Û
Ù·Û

Ë˜

KÏÈÌ
·ÙÈÛ

ÙÈÎ¿
 Sp

lit

Manual de instalação

Aparelhos de ar condicionado da série Split

Installationsvejledning

Klimaanlag i opdelt system

FDBQ25B7V1

(1) Bare i beskyttede rør, bruk H07RN-F der beskyttede rør ikke blir brukt. 
Spesifikasjoner for lokale strømledninger og forgreningsopplegg er 
i samsvar med IEC60245.
Installeringshåndbok
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INSTALLERING

Eksempel på tilkobling (tilkobling av 8 anlegg med 
varmepumpesystem)

Gren med kjølekretsskjøt

Maksimal tillatt lengde

Mellom utendørs- 
og forgreningsanlegg

Total rørlengde
Rørlengde mellom utendørs- og forgreningsanlegg ≤55 m

[Eksempel] a+b+c+d+e≤55 m

Mellom forgrenings- 
og innendørsanlegg

Total rørlengde

Rørlengde mellom forgrenings- og innendørsanlegg: RMX(K)S112≤60 m, RMX(K)S140≤80 m, 
RMX(K)S160≤90 m

[Eksempel] RMXS140: f+g+h+i+j+k+l+m≤80 m

Mellom 
forgreningsanlegg og et 
innendørsanlegg

1 romlengde
Rørlengde mellom forgreningsanlegg og et innendørsanlegg: ≤15 m

[Eksempel] f, g, h, i, j, k, l, m≤15 m

Tillatt høyde 

Mellom utendørs- 
og innendørsanlegg

Høydeforskjell Høydeforskjell mellom utendørs- og innendørsanlegg (H1)≤30 m

Mellom utendørs- 
og forgreningsanlegg

Høydeforskjell Høydeforskjell mellom utendørs- og forgreningsanlegg (H2)≤30 m

Mellom 
forgreningsanleggene

Høydeforskjell Høydeforskjell mellom forgreningsanleggene (H3)≤15 m

Mellom 
innendørsanleggene

Høydeforskjell Høydeforskjell mellom innendørsanleggene (H4)≤15 m

Minimum tillatt lengde(*)

(*) Siden lyden av kjølemedium kan overføres fra utendørsanlegget til innendørsanlegget, bør du lage rørlengden fra utendørsanlegget til den første sammenføyningen 5 m eller lenger.

Rørlengde
Rørlengde mellom utendørsanlegg og det første kjølemediegrensettet (kjølekretsskjøt): ≥5 m

[Eksempel] a≥5 m

Tillatt lengde etter forgreningsrør(**)

(**) Det anbefales at grenrørsettet plasseres så nær forgreningsanleggene som mulig. Det anbefales at c, d, e er så korte som mulig.

Rørlengde

Rørlengde fra første kjølemediegrensett (kjølekretsskjøt) til innendørsanlegg ≤40 m

[Eksempel] anlegg 8: b+c+m≤40 m
[Eksempel] anlegg 6: b+e+k≤40 m
[Eksempel] anlegg 3: d+h≤40 m

Valg av grenrørsett for kjølemedium

Grenrørsett for kjølemedium kan bare brukes med R-410A.

Bruk følgende kjølekretsskjøt: KHRQ22M20T eller KHRP26M22T.

Valg av rørdimensjon

innendørsanlegg

Forgreningsanlegg

kjølemediegrensett (kjølekretsskjøt)

BP 1 a

1 2

BP

BP

3

4 5 6 7

d

f g

h

i j k l m

e

b c

H1

H4

H2

H3

A

1

2 BP 3

B

8

Rørdimensjon 
(ytre diameter x minimal tykkelse)

Symbol Gassrør Væskerør

Mellom utendørs-
anlegg og første 
kjølemediegrensett

a Ø19,1x1,0
Ø9,5x0,8

Mellom kjeøle-
mediegrensettene

b Ø15,9x1,0

Mellom kjøle-
mediegrensett og 
forgreningsanlegg

c, d, e

Total 
innendørs-
kapasitet Q Gassrør Væskerør
Qc, Qd, Qe 

≤5,0 kW
Ø12,7x0,8 Ø6,4x0,8

Qc, Qd, Qe 
>5,0 kW

Ø15,9x1,0 Ø9,5x0,8

NB
■ Qc, Qd, Qe er total tilkoblet innendørskapasitet.

■ c, d, e angir symbolene på figuren.

Eksempel

Innendørs 4: 2,5 kW }Innendørs 5: 3,5 kW Qe=11,0 kW
Innendørs 6: 5,0 kW

➡ (Gassrør) Ø15,9x1,0 / (væskerør) Ø9,5x0,8
BPMKS967A2B+BPMKS967A3B
Forgreningsanlegg (anlegg med forgreningsrør)
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■ Dette anlegget kan installeres hengende fra taket eller montert
på veggen.

■ Dette anlegget kan bare installeres loddrett, som vist på

skjemaet nedenfor. (Side  vender opp.) 
Det kan imidlertid installeres fritt i alle retninger fremover eller
bakover, og til sidene.

■ Sørg for at det er en åpning på 650 mm2 for service og inspek-
sjon, som vist på tegningen nedenfor, for både takmontert og
veggmontert installasjon.

■ Dette anlegget "trenger ikke drenering".

■ Dette anlegget kan installeres med sidene  eller  vendt
fremover (retning service).

■ Røropplegget for innendørsanlegget kan fritt ledes rundt i

retningene , ,  eller .

■ Hellingen på side  må være innenfor ±5° fremover eller
bakover, eller til sidene.

For 2 rom (produktdimensjoner og vinkel på festebolter)

Veggmontert

Installeringsbegrensninger (installering og serviceplass)

Standard tilbehør

For 3 rom (produktdimensjoner og vinkel på festebolter)

Veggmontert

1 Røropplegg på siden av innendørsanlegg

2 Vinkel på opphengsbolter

3 Produsentens etikett

4 4 opphengsbolter (M8-M10)

5 Rom A

6 Rom B

7 2x2 slaglodding

8 Ledningsklemme

9 Jording (M4)

10 Kontakt (for strømtilførsel)

11 Kontakt (for overføring)

E

F R

A B C D

E

( 2
5)

11
3

322

25
4

(3
04

)
25

A

C C

D

B
B

22

1 3 4

(1
80

)

(650)
294 178178

2-I.D. ∅15.9 CuT

2-I.D. ∅6.4 CuT

I.D. ∅9.5 CuT

I.D. ∅19.1 CuT

5 510

5 14 12 11

Siden på innendørsanlegg Siden på utendørsanlegg

45

57 95

(304)

73
.5

23

5 6

8
7

197 107

73
.5

23

F

E

R

15

15

14

8

12 Kontakt (for rom B)

13 Kontakt (for rom A)

14 Strømboks

15 2 slaglodding

1 Størrelsen på inspeksjonsåpningen må være 650 mm2 for 
service og vedlikehold.

1 For siden på innendørsanlegget (gass)

2 For siden på utendørsanlegget (gass)

3 For siden på utendørsanlegget (væske)

4 For siden på innendørsanlegget (væske)

5 Spalte for ID Ø12.7

6 Spalte for  

7 Fordypning

8 Spalte for ID Ø15.9

9 Spalte for OD Ø6.4

≥3
0

≥390 ≥390

1

ID Ø19.1ID Ø9.5

OD Ø15.9
163
68

6 5

8

7

12
5

15
5 70 11

0

45

OD
Ø19.165

110

16
5 90

90 100
ID
Ø12.7

ID Ø9.5

ID
Ø6.4

OD
Ø15.9 OD

Ø9.5

150

1 2

2 3 4
9

A

( 2
5)

11
3
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Installeringsbegrensninger (installering og serviceplass)

Standard tilbehør

INSTALLERE ANLEGGET

Skifte strømboksen

■ Dette anlegget har to ulike installasjonstyper:
- type for takmontering
- type for veggmontering

■ Velg riktig installasjonsmal ut fra installasjonsstedet.

■ Installasjonsstedet for det trykte kretskortet kan endres.

■ Fremgangsmåte for å endre installasjonsstedet til det trykte
kretskortet.
Gjør følgende hvis installasjonsstedet til det trykte kretskortet
må endres på grunn av installasjonsforholdene:

1 Røropplegg på siden av innendørsanlegg

2 Vinkel på opphengsbolter

3 Produsentens etikett

4 4 opphengsbolter (M8-M10)

5 Jording (M4)

6 Kontakt (for strømtilførsel)

7 Kontakt (for rom A)

8 Kontakt (for rom B)

9 Kontakt (for rom C)

10 Kontakt (for overføring)

11 2x3 slaglodding

12 Ledningsklemme

13 Rom A

14 Rom B

15 Rom C

16 Strømboks

17 2 slaglodding

1 Størrelsen på inspeksjonsåpningen må være 650 mm2 for 
service og vedlikehold.

322
25

4
(3

04
)

25

A

C C

D

B
B

22

1 3 4

(1
80

)

(650)
294 178178

3-I.D. ∅15.9 CuT

3-I.D. ∅6.4 CuT

I.D. ∅9.5 CuT

I.D. ∅19.1 CuT

5 56

5 7 8 109

Siden på innendørsanlegg Siden på utendørsanlegg

45

57 95

(304)

5795

73
.5

23

13 14 15

12
11

197 107

73
.5

23

F

E

R

17

15

16

12

≥

≥460 ≥390

1

1 For siden på innendørsanlegget (gass)

2 For siden på utendørsanlegget (gass)

3 For siden på utendørsanlegget (væske)

4 For siden på innendørsanlegget (væske)

5 Spalte for ID Ø12.7

6 Spalte for 

7 Fordypning

8 Spalte for ID Ø15.9

9 Spalte for OD Ø6.4

A Som ved levering

B Etter at stedet er endret

1 Rør for innendørsanleggsside

2 Omvendt plass

3 Kretskort

FARE

Skift strømboksen før ledningsopplegget på siden
påbegynnes.

ID Ø19.1ID Ø9.5

OD Ø15.9
163
258

68

6 5

8

7

12
5

15
5 70 11

0

45

OD
Ø19.165

110

16
5 90

90 100
ID
Ø12.7

ID Ø9.5

ID
Ø6.4

OD
Ø15.9 OD

Ø9.5

150

1 2

2 3 4
9

A

A B

1

3

3

2
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1 Fjern skruene, og dra av dekselet på det elektriske utstyret.

2 Fjern 4 skruer som vist på tegningen nedenfor, og fjern
kretskortet.

3 Fjern viklebåndet (A) som holder ledningene sammen.

4 Fjern kretskortet, og fest det på nytt som vist på tegningen
nedenfor.

5 Fest viklebåndet igjen på plass (B).

6 Sett på plass kretskortet og dekselet på det elektriske utstyret
på den andre siden, og fest med skruene.

Type for takmontering

1 Fest medfølgende metalloppheng med to skruer. (totalt 4 steder)

2 Monter opphengsbolten ved hjelp av en gjennomhullet
forankring med innsats.

1 Skrue (M4x12)

2 Deksel på elektrisk utstyr

1 Fjern 4 skruer (M4x8)

2 Kretskort

1 Trykk på fremspringet, og trekk ut

2 Viklebånd

1 På motsatt side

2 Øverst på anlegget

3 Løft knastene

4 Kretskort

1 2

4
4

P

4
4

1 2

(A)

(B)

1

2

1

2

3

4

1 Viklebånd

1 Deksel på elektrisk utstyr

2 Kretskort

3 Øverst på anlegget

4 Sett i knastene fullstendig

1 Metalloppheng

2 Skruer

3 Takside

(A)

(B)

1

1

2 3

4

1

3

2
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3 Fest en sekskantet mutter og en flat skive (kjøpes lokalt) til
opphengsbolten som vist på tegningen nedenfor, og løft opp
anlegget slik at det monteres på metallopphenget.

4 Når du har kontrollert med et vater at anlegget står plant,
strammer du til den sekskantede mutteren.

Anlegget bør ikke skråne mer enn ±5° på forsiden/baksiden og
venstre/høyre.

Type for veggmontering

1 Fest medfølgende metalloppheng med 2 skruer. (totalt 4 steder)

2 Lag et hull i veggen, skru inn de midlertidige skruene, og monter
forgreningsanlegget.

3 Når du har kontrollert med et vater at anlegget står vannrett,
fester du anlegget med skruer (M5, kjøpes lokalt).
Anlegget bør ikke skråne mer enn ±5° på forsiden/baksiden og
venstre/høyre.

TILKOBLE KJØLEMEDIERØRENE

Se installeringshåndboken for innendørs- og utendørsanleggene for
nærmere opplysninger om dimensjonen på tilkoblingsrøret til
innendørs- og utendørsanleggene.

Slaglodding av lokale rør

1 Fjern varmeisolasjonen for du slaglodder.

2 Fjern den blå tapen, og kast den.

1 Opphengsbolt (M10 eller M8)

2 Sekskantet mutter (M10 eller M8)

3 Flat skive

1 Flat skive

2 Mutter

3 Metalloppheng

4 Forgreningsanlegg

5 Opphengsbolt

1 Skruer

2 Metalloppheng

1

2

2
3

3

15
~

20

445

1 2

1 2

3

1

1
2

2

1 Skruer (M5) (kjøpes lokalt)

2 Midlertidig skrue: skrus inn midlertidig etter å ha laget et lite 
hull i veggen

3 Midlertidig skrue: fest og monter anlegget på skruene. 
(2 skruer)

4 Skrue til å feste med (4 steder)

FARE

■ Påse for at anlegget installeres med toppsiden
vendt oppover.

■ Install ikke i nærheten av soverom. Lyden av
kjølemedium som strømmer gjennom rør-
opplegget, kan noen ganger være hørbar.

1 Varmeisolasjon

1

2 1

4 3 3 4

44

1

1
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3 Pakk inn rørene som skal slagloddes, med tilstrekkelig fuktige
kluter slik at slagloddingen ikke rammer anlegget.

4 Etter slaglodding bruker du fuktige kluter eller du dusjer lett for å
avkjøle samtlige rør tilstrekkelig.

5 Vær forsiktig når du slaglodder slik at flammen fra loddelampen
ikke kommer i kontakt med anlegget.

(Siden innsiden av anlegget er laget i plast, kan plasten defor-
meres eller smelte, og dermed svekke varmeisolasjonsevnen.)

Isolere rør

1 Fest varmeisolasjon på hvert enkelt rør.

2 Når du fester isolasjonen på rørene, bør du bruke énsidig tape
eller liknende for å avverge helt at det kommer til luft i
varmeisolasjonen.

3 Tett igjen alle åpninger i varmeisolasjonen.

Utilkoblede rør

1 Klem sammen rørenden på rør som ennå ikke er tilkoblet et rom,
og utfør slaglodding.

2 Når du slaglodder dette området, må du også pakke inn rørene i
tilstrekkelig fuktige kluter for å beskytte anlegget.

3 Når du har slagloddet dette området, må du også her avkjøle
rørene tilstrekkelig.

4 Fest varmeisolasjonen, og bruk énsidig tape for å avverge helt
at det kommer til luft i varmeisolasjonen.

5 Dekk til rørendene med tilstrekkelig mengde varmeisolasjon.

■ Når du har utført slaglodding og kontrollert systemet for
lekkasje, fester du varmeisolasjon (kjøpes lokalt), og lar den
herde fullstendig ved å følge fremgangsmåten nedenfor. 
Bruk varmeisolasjon med følgende spesifikasjoner: Termisk
ledeevne: 0,041~0,052 W/mK (0,035~0,045 kcal/mh°C eller
mindre)/tykkelse 13 mm eller mer
Varmemotstand = 100°C eller høyere (kun varmepumpesystem)

1 Slaglodding

2 Fuktig klut

1 Énsidig tape (kjøpes lokalt)

2 Varmeisolasjon (kjøpes lokalt)

1 Slaglodding

2 Fuktig klut

1 2

1 2

1

2

2

2

1 2

1

1

1
2

1 Énsidig tape (kjøpes lokalt)

2 Varmeisolasjon (kjøpes lokalt)

A Røropplegg på siden av innendørsanlegg

B Røropplegg på siden av utendørsanlegg

1 Varmeisolasjon (kjøpes lokalt)

2 Spenne (kjøpes lokalt)

3 Varmeisolasjon

4 Forgreningsanlegg

5 Plasser varmeisolasjonen opp mot forgreningsanlegget for å 
hindre at det dannes åpninger mellom dem, og surr rundt med 
maskeringstape som vist på tegningen.

11

2

2 2

1 2 5 3 5 4 5 53 2 1

1 15 5A B
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■ Ved tilkobling av innendørsanlegg må du sørge for å koble
kjølemedierør og tilkoblingsledninger til riktige tilkoblings-
porter, merket med samsvarende bokstaver (A, B og C).

■ Bruk rørskjøtene når du skifter retning på føringen: for rør-
opplegg på siden av utendørsanlegg (gass) og for røropplegg
på siden av innendørsanlegg (gass) (tilleggsutstyr). Bruk
rørskjøter til røropplegg på siden av utendørsanlegg (gass), til
røropplegg på siden av utendørsanlegg (væske) og til
røropplegg på siden av innendørsanlegg (væske) for å koble
til kjølemedierør med ulik diameter.

1 Metalloppheng

2 Rom A (gass)

3 Rom B (gass)

4 Rom C (gass)

5 Rom A (væske)

6 Rom B (væske)

7 Rom C (væske)

8 Sett fra innendørsanlegget

1 2 3 4 1

5 6 7

8

110

ID ∅15.9 ID ∅12.7

45

ID ∅19.1

45

ID ∅12.7

E

F

ID ∅6.4

D

4

5

8 5

4 455

5
5
4 4

11
5

9

9

5

10

10

10

5

11

5

ID ∅9.5

C

6

7
55

4

ID ∅12.7ID ∅9.5

12
5

70

12
5

ID ∅9.5

A

B

1

1

2

4

2

5

4

5

5

3

aa bb

bbcc
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TILKOBLE LEDNINGENE

Eksempel på tilkobling for hele ledningsopplegget til 
systemet

Følgende koblingsmåter er bra for strømledningen.

Fremgangsmåte 1

Tverrforbindelser er mulig for strømledningen.

Fremgangsmåte 2

Det er også mulig å hente strøm fra selve forgreningsanleggene.

Fremgangsmåte

1 Fjern skruene, og dra av dekselet på det elektriske utstyret.

A Siden på innendørsanlegg (gass) (når rett)

B Siden på innendørsanlegg (gass) (når retningen er endret)

C Siden på innendørsanlegg (væske) (tilkoble Ø9,5 røropplegg 
mellom anlegg)

D Siden på utendørsanlegg (væske) (tilkoble Ø6,4 røropplegg 
mellom anlegg)

E Siden på utendørsanlegg (gass) (når rett)

F Siden på utendørsanlegg (gass) (når retningen er endret)

1 Spalte for ID Ø12.7

2 For røropplegg på siden av innendørsanlegg (gass)

3 Spalte for rett

4 Røropplegg (kjøpes lokalt)

5 Slaglodding

6 For røropplegg på siden av innendørsanlegg (væske)

7 Spalte for OD Ø6.4

8 For røropplegg på siden av utendørsanlegg (væske)

9 For røropplegg på siden av utendørsanlegg (gass)

10 Spalte for ID Ø15.9

11 For røropplegg på siden av utendørsanlegg (gass) (rett)

a Tilkobling for Ø15,9 røropplegg

b Tilkobling for Ø12,7 røropplegg

c Tilkobling for Ø19,1 og Ø15,9 røropplegg

NB Endres retningen på røropplegget til noe annet enn
alternativene ovenfor, bøyes røropplegget på stedet.

1 Strøm

2 Jordfeilbryter

3 Overstrømsbryter (sikring)

4 Spenning

5 Jord

6 Forgreningsanlegg

7 Innendørsanlegg

16 V

1 6

7

7

7

7

7

7

7

7

6

6

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1 Spenning

2 Forgreningsanlegg 1

3 Forgreningsanlegg 2

4 Forgreningsanlegg 3

FARE

■ Sørg for å koble strømledningen til L1 og N1.

■ For tverrforbindelser tas ledningen fra L2 og N2 og
tilkobles L1 og N1 på det andre forgreningsanlegget.

1 Spenning

2 Forgreningsanlegg 1

3 Forgreningsanlegg 2

4 Forgreningsanlegg 3

1 Deksel på elektrisk utstyr

2 Skrue (M4x12)

N2

L2

N1

L1

N2

L2

N1

L1

N2

L2

N1

L1
1

2

3

4

N2

L2

N1

L1

N2

L2

N1

L1

N2

L2

N1

L1
1

1

1

2

3

4

2

1
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2 Tape festes til viklebåndet på ledningen. Hensikten med tapen
er å forhindre at det kommer inn smådyr i anlegget.

Tapen skal bare fjernes fra steder der ledningsopplegget skal
føres gjennom.

3 Følg instruksjonene på merkeplaten med koblingsskjemaet når
du skal koble tilkoblingsledningene for innendørs-/utendørs-
anlegg til numrene på rekkeklemmen. (1, 2, 3, F1 og F2) Fest
alltid hver enkelt jordledning separat med en jordskrue. (Se
tegningen nedenfor.)

Eksempel: For 3 rom

4 La det være igjen 300 mm til å trekke ut ledningen.

5 Sett på plass dekselet på det elektriske utstyret, og fest det med
skruene.

1 Tapen skal forhindre at smådyr kommer seg inn

2 Ledningsklemme

3 Tapen skal forhindre at smådyr kommer seg inn (tapen festes 
når anlegget leveres for å avverge at smådyr kommer inn 
i anlegget).

FARE

Hvis tapen ikke festes på stedene der ledningene ikke skal
føres gjennom, kan smådyr komme seg inn og dermed
forårsake funksjonsfeil ved produktet.

1 Fjern det ytterste laget, men la det være igjen 10 mm fra 
ledningsklemmen

2 Ledningsklemme

3 Tilkoblingsledning for innendørsanlegg. H05VV(*), 4 ledninger 
1,6 mm2 eller 2,0 mm2. Når ledningslengden overskrider 
10 m, brukes 2,0 mm2 ledning.

4 Jord
Fest hver enkelt ledning separat.

5 Strømtilførselsledning for innendørsanlegg. (H05VV(*), 
3 ledninger 1,6 mm2 eller 2,0 mm2)

6 Vern 16 A eller 15 A

7 Jordfeilbryter

8 Strømtilførsel 1–50 Hz 230 V

9 For annet forgreningsanlegg (til L1, N1)

10 Overføringsledning (til annet forgreningsanlegg: F1, F2 eller til 
utendørsanlegg: F1, F2) (H05VV(*), 2 ledninger 0,75 mm2 
eller 1,25 mm2)

11 Overføringsledning (til annet forgreningsanlegg: F1, F2)

12 Viklebånd. Fest ledningene med viklebåndet for å hindre at de 
faller ut hvis de trekkes i fra utsiden.

4
4

P

4
4

1

3
3

1 2

F1
F2

L2

N1

L1

N2

4
4

P

4
4

2
1

3

2
1

3

2
1

3
A

B

C

1 12

2

3 4
6 7 8

5

9

10
11

(*) Bare i beskyttede rør. Bruk H07RN-F når det ikke benyttes 
beskyttede rør.
Spesifikasjoner for lokale strømledninger og 
forgreningsopplegg er i samsvar med IEC60245.

Numrene på rekkeklemmen er ordnet fra øverst til nederst 
i rekkefølgen 1, 2 og 3.

ADVARSEL

Bruk ikke skjøteledninger eller multikontakter, da de kan
forårsake overoppheting, elektrisk støt eller brann.

FARE

Hvis strømtilførselen ved en feiltakelse kobles til denne
rekkeklemmen, kan det medføre funksjonsfeil i
styrefunksjoner.

FARE

■ Alle lokale ledninger mellom anleggene må festes
med ledningsviklebåndet over isolasjonen, som vist
på tegningen nedenfor.

■ Sørg for å bøye lederen hvis du bruker énlederledning
når du kobler tilkoblingsledningene til rekkeklemmen.
Dårlig utført tilkobling kan medføre varmedannelse og
brann.

1 +300 mm slakk

1 Deksel på elektrisk utstyr

2 Skrue (M4x12)

1 2

1 Ledningsviklebånd

2 Isolasjon

1

1

2

1
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PRØVEKJØRING

Følg "Prøvekjøring", som beskrevet i installeringshåndboken for
utendørsanlegget.

Hvis forgreningsanlegget ikke fungerer normalt under prøve-
kjøringen, kan feilen kontrolleres på skjermen til fjernkontrollen for
innendørsanlegget.

Enkel diagnostisering av forgreningsanlegget kan utføres ved hjelp
av lysdiodene på kretskortet til forgreningsanlegget.

For nærmere detaljer, se etiketten på innsiden av anleggets deksel
på det elektriske utstyret.

MERKNADER

Feilkode Beskrivelse Handling

A9
Kontakt for elektronisk 
ekspansjonsventil ikke 
tilkoblet (forgreningsanlegg)

Kontakt forhandleren.E2 Trykt kretskort defekt 
(forgreningsanlegg)

J0 Væske- og gasstermistor 
defekt (forgreningsanlegg)

U4

Overføringsfeil mellom 
forgreningsanlegg og 
innendørsanlegg

Tilkoble sammenkoblingene 
mellom forgreningsanlegg og 
innendørsanlegg på riktig 
måte.

U9

Overføringsfeil mellom 
utendørsanlegg og annet 
forgreningsanlegg

Tilkoble sammenkoblingene 
mellom utendørsanlegg og 
annet forgreningsanlegg på 
riktig måte.

UJ

Overføringsfeil mellom 
utendørsanlegg og dette 
forgreningsanlegget som er 
tilkoblet innendørsanlegget 
med vist feilkode

Tilkoble sammenkoblingene 
på riktig måte mellom 
utendørsanlegg og dette 
forgreningsanlegget som er 
tilkoblet innendørsanlegget 
med vist feilkode.
Installeringshåndbok
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