
MODELLER
FTXZ25NV1B
FTXZ35NV1B
FTXZ50NV1B

RXZ25NV1B
RXZ35NV1B
RXZ50NV1B

INSTALLERINGS
HÅNDBOK
R32 Delt serie
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Sikkerhetstiltak

Les forholdsreglene i denne håndboken nøye før 
du tar i bruk anlegget. Anlegget er fylt med R32.

•  Forholdsreglene som beskrives her, er klassifisert som ADVARSEL og FARE. De inneholder begge viktig informasjon om sikkerhet. Sørg for 
å følge alle forholdsreglene uten unntak. 

•  Betydningen av merknadene ADVARSEL og FARE 

ADVARSEL ................... Hvis du ikke følger disse anvisningene nøye, kan det forårsake personskade eller tap 
av menneskeliv.

FARE .............................. Hvis du ikke følger disse anvisningene nøye, kan det forårsake skade på eiendom eller personskade, 
som kan være alvorlig avhengig av omstendighetene.

•  Sikkerhetssymbolene i denne håndboken betyr følgende:

Sørg for å følge anvisningene. Sørg for å opprette jordforbindelse. Gjør aldri dette.

•  Når du er ferdig med installeringen, foretar du en prøvekjøring for å se etter feil og forklarer kunden hvordan luftkondisjoneringsanlegget 
skal brukes og vedlikeholdes ved hjelp av driftshåndboken.

 ADVARSEL
•	 Be	forhandleren	eller	kvalifisert	personell	om	å	utføre	installeringsarbeid.	

Ikke forsøk å installere luftkondisjoneringsanlegget selv. Feilaktig installering kan medføre vannlekkasje, elektrisk støt eller brann. 

•	 Installer luftkondisjoneringsanlegget i henhold til instruksjonene i denne installeringshåndboken. 
Feilaktig installering kan medføre vannlekkasje, elektrisk støt eller brann. 

•	 Sørg	for	at	du	bare	bruker	spesifisert(e)	tilbehør	og	deler	til	installeringsarbeid.
Bruk av annet enn spesifiserte deler kan medføre vannlekkasje, elektrisk støt eller brann. 

•	 Installer luftkondisjoneringsanlegget på et fundament som er sterkt nok til å bære vekten til anlegget. 
For svakt fundament kan føre til at utstyret faller ned og forårsaker personskade.

•	 Elektrisk arbeid må utføres i overensstemmelse med gjeldende lokale og nasjonale forskrifter samt med instruksjonene 
i denne installeringshåndboken. Sørg for at det kun brukes en separat strømtilførselskrets. 
Utilstrekkelig kapasitet for strømkretsen og feilaktig utført arbeid kan føre til elektrisk støt eller brann. 

•	 Bruk en passe lang kabel. 
Bruk ikke skjøteledninger eller forlengelseskabler, for dette kan føre til overoppheting, elektrisk støt eller brann.

•	 Kontroller	at	alt	ledningsopplegg	er	sikret,	at	spesifiserte	ledninger	er	brukt,	og	at	ingen	belastning	på	kontakttilkoblingene	
eller ledningene. 
Feil tilkoblinger eller sikring av ledninger kan føre til unormal varmeutvikling eller brann.

•	 Når det legges opp ledninger for strømtilførselen og ledningene tilkobles mellom innendørs og utendørsanleggene, 
må ledningene plasseres slik at dekselet på kontrollboksen kan festes ordentlig. 
Feilaktig plassering av kontrollboksdekselet kan føre til elektrisk støt, brann eller overopphetede kontakter. 

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

•	 Se etter lekkasje av kjølemediegass når installeringen er fullført.
Det kan dannes giftig gass dersom kjølemediegassen lekker ut i rommet og kommer i kontakt med brannkilder som vifteovn, kamin 
eller gasskomfyr.

•	 Når	luftkondisjoneringsanlegget	installeres	eller	flyttes,	må	kjølemediekretsen	tømmes	for	å	sikre	at	den	er	fri	for	luft,	
og	bruk	kun	det	spesifiserte	kjølemediet	(R32).	
Luft eller andre fremmedlegemer i kjølemediekretsen fører til unormal trykkstigning, som kan medføre skade på utstyret og også 
personskade. 

•	 Kjølemedierørene må festes skikkelig under installering før kompressoren startes. 
Hvis kjølemedierørene ikke er tilkoblet og avstengingsventilen er åpen når kompressoren kjører, vil det suges inn luft slik at det 
dannes et unormalt trykk i kjølesyklusen som kan føre til skade på utstyret og også personskade. 

•	 Under utpumping må kompressoren stanses før røropplegg for kjølemedium fjernes. 
Hvis kompressoren fortsatt går og avstengingsventilen er åpen under utpumping, vil det suges inn luft når kjølemedierørene fjernes, 
slik at det dannes et unormalt trykk i kjølesyklusen som kan føre til skade på utstyret og også personskade. 
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 ADVARSEL
•	 Sørg for å jorde luftkondisjoneringsanlegget.

Anlegget må ikke jordes til vannrør, lynavleder eller telefonjordleder. Feil jording kan medføre elektrisk støt.

•	 Sørg for å installere jordfeilbryter. 
Det kan medføre elektrisk støt eller brann hvis jordfeilbryter ikke installeres.

•	 Bruk ikke andre midler enn dem som anbefales av produsenten når du vil fremskynde avisingen eller utføre rengjøring.

•	 Anlegget	må	plasseres	i	et	rom	uten	fungerende	antenningskilder	(for	eksempel	åpen	flamme	eller	gassapparat	eller	
elektrisk	varmeapparat	i	drift).

•	 Må ikke perforeres eller brennes.

•	 Husk at kjølemedier ikke alltid avgir lukt.

•	 Anlegget må installeres, brukes og oppbevares i et rom der gulvarealet er større enn 1,8 m2.

•	 Nasjonale gassforskrifter må overholdes.

 FARE
•	 Luftkondisjoneringsanlegget må ikke installeres der det kan utsettes for lekkasje av brennbar gass.

Ved gasslekkasje kan gassansamlinger i nærheten av luftkondisjoneringsanlegget føre til at det oppstår brann.

•	 Installer dreneringsrør ved å følge instruksjonene i denne installeringshåndboken for å sikre skikkelig drenering, 
og isoler røropplegget for å unngå kondens. 
Feilaktig drenering kan forårsake innendørs vannlekkasje og skade på eiendom. 

•	 Trekk til den koniske mutteren ifølge angitt metode med en skiftenøkkel. 
Hvis den koniske mutteren trekkes til for hardt, kan den sprekke etter langvarig bruk og forårsake kjølemedielekkasje. 

•	 Iverksett	egnede	tiltak	for	å	hindre	at	utendørsanlegget	brukes	som	tilfluktssted	for	små	dyr.
Små dyr som kommer i kontakt med elektriske deler, kan forårsake funksjonsfeil, røyk eller brann. Gi kunden beskjed om å holde 
området rundt anlegget rent og ryddig.

•	 Temperaturen i kjølemediekretsen vil være høy, så hold ledningsopplegg mellom anleggene unna kobberrør som ikke 
er varmeisolert.

•	 Det	er	kun	kvalifisert	personell	som	skal	håndtere,	fylle	på,	tømme	ut	og	avhende	kjølemediet.

N002

 � Viktig informasjon om kjølemediet som brukes
Dette produktet inneholder fluoriserte drivhusgasser som er inkludert i Kyoto-avtalen. Gassene må ikke luftes ut i atmosfæren.

Type kjølemedium: R32
GWP(1)-verdi: 550 *
(1)GWP = global oppvarmingsevne

Mengden kjølemedium er angitt på anleggets merkeplate.
* Denne verdien er basert på F-gassforskrift (824/2006).
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Tilbehør

Innendørsanlegg

A Festeplate

1

B Fotokatalytisk luftrense- 
og luktfjerningsfi lter

1

C Festeskruer for innendørsanlegg 
(M4 × 12L)

3

D Trådløs fjernkontroll

1

E Fjernkontrollholder

1

F Tørrbatterier AA.LR6 (alkaliske)

2

Utendørsanlegg

G Luftfukterslange (8 m)

1

H Dreneringsmuffe

1

J Skjøt

1

K Viklebånd

3 L Driftshåndbok 1 M Installeringshåndbok 1

•  Standard luftfukterslange er 8 m.
•  Skjøteslangen (tilleggsutstyr) er 2 m (KPMH974A402).
•  Det fi nnes også en luftfukterslange på 10 m (KPMH974A42) som tilleggsutstyr som kan erstatte standardslangen (8 m).

Velge installeringssted

Innhent godkjennelse fra brukeren før installeringssted velges.

1. Innendørsanlegg
•  Innendørsanlegget skal plasseres på et sted der:

1)  Installeringsbegrensningene angitt på "Installeringstegninger for innendørs/
utendørsanlegg" på side 6, er oppfylt

2)  Både luftinntak og luftutløp har klar bane
3)  Anlegget ikke utsettes for direkte sollys
4)  Anlegget ikke utsettes for varme eller damp
5)  Det ikke er noen kilde til maskinoljedamp (dette kan forkorte 

innendørsanleggets levetid)
6)  Kald/varm luft sirkulerer gjennom rommet
7)  Anlegget er langt unna lysstoffrør med elektronisk tenning (vekselretter eller 

hurtigstarter), da de kan redusere fjernkontrollens rekkevidde
8)  Anlegget er minst 1 meter unna TV- eller radioapparat (anlegget kan forstyrre 

bilde eller lyd)
9) Det er nok plass til klaffenes bevegelsesområde under drift over gardinoppheng 

eller andre gjenstander
Hvis (**) er 70 mm eller mer, bør det være 15 mm avstand fra 
innendørsanlegget.
Hvis det er mindre enn 15 mm, kan dette påvirke åpning og lukking 
av skodden (nedre luftinntak).

10) Det er beregnet en høyde på 2,5 m eller mer til installering
11) Det ikke er et vaskerom i nærheten

86
29

5

372*

370

179*

328*

150*

≥
25
00

(**)

15

Inkludert festeplaten *

enhet: mm

Skodde
(nedre luftinntak)

15
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2. Trådløs	fjernkontroll	(ved	montering	på	vegg	osv.)
•  Slå på alle lysstoffrør i rommet hvis slike fi nnes, og lokaliser stedet der fjernkontrollsignalene tas ordentlig imot av innendørsanlegget 

(innenfor 7 m).
•  Velg et sted der fjernkontrollen ikke treffes av direkte sollys. (Velger du et sted der direkte sollys treffer fjernkontrollen, blir det vanskelig for 

fjernkontrollen å motta signalet fra innendørsanlegget.)

3. Utendørsanlegg
•  Utendørsenheten skal plasseres på et sted der:

1) Installeringsbegrensningene angitt på "Installeringstegninger for innendørs/utendørsanlegg" på side 6, er oppfylt,
2) Underlaget er solid nok til å tåle vekten av og vibrasjonene fra anlegget, og der driftsstøyen ikke vil bli forsterket
3) Varmluften fra anlegget eller driftsstøyen ikke vil være til sjenanse for naboene
4) Det ikke er soverom og liknende i nærheten, slik at driftsstøyen ikke vil forårsake problemer
5) Det er tilstrekkelig plass til å bære anlegget til og fra stedet
6) Både luftinntak og -utløp har klar luftbane (de skal være frie for snø i områder med snø)
7) Det ikke er fare for lekkasje av lettantennelig gass i nærheten
8) Anlegg, strømledninger og ledningsopplegg mellom anleggene er plassert minst 3 m fra TV- og radioapparater (Dette er for å unngå 

forstyrrelser i bilde og lyd. Forstyrrelser kan forekomme selv om avstanden er mer enn 3 m, avhengig av radiobølgeforholdene.)
9) Anlegget ikke er direkte utsatt for salt, sulfi dgass eller maskinoljedamp (dette kan redusere utendørsanleggets levetid)

10) Det ikke ligger gjenstander som ikke tåler fuktighet under anlegget siden det renner dreneringsvann ut av utendørsanlegget,
11) Luften er ren, og det ikke forekommer kilder til ubehagelig lukt i nærheten.

MERKNAD
Kan ikke installeres hengende i tak eller stablet.

 FARE 
Hvis luftkondisjoneringsanlegget brukes ved lav utendørs omgivelsestemperatur, 
må du sørge for å følge anvisningene som er beskrevet under.
•  Utendørsanlegget må installeres med innsugningssiden vendt mot veggen for 

å unngå eksponering overfor vind.
•  Installer aldri utendørsanlegget på et sted der innsugningssiden kan bli direkte 

utsatt for vind.
•  Det anbefales at du installerer en ledeplate på utendørsanleggets luftutløpsside 

for å hindre eksponering overfor vind.
•  I områder med stort snøfall må du velge et installeringssted hvor snø ikke vil 

påvirke anlegget.

• Konstruer en stor levegg.
• Konstruer en sokkel.

Installer anlegget tilstrekkelig 
høyt over bakken slik at det ikke 
begraves i snøen.

Forholdsregler ved installering av luftfukterslange
•  Ved montering  G  av luftfukterslangen:

Kan ikke installeres på eksisterende festet røropplegg. Montering må utføres separat.
•  Lengden på G  luftfukterslangen står angitt på emballasjen.

1) Bruk en skjøteslange (kjøpes separat) når du skal forlenge G  luftfukterslangen.
2) Lengden på G  luftfukterslangen må være angitt for å sikre luftfuktingskapasiteten. Skjær bort overfl ødig slangelengde.

Bruk fjernkontrollen til å angi slangelengden. (Se "9. Angi lengden på luftfukterslangen" på side 16.)
•  Hvis G  luftfukterslangen må kuttes til før den kan legges, kutter du den til før du plasserer den, og deretter tilkobler du den ved hjelp av 

J  skjøten som følger med utendørsanlegget eller et alburør (kjøpes lokalt). Når du gjør dette, surrer du den inn med K  viklebåndet som 
følger med utendørsanlegget. Dette gjøres for å hindre at det lekker ut luft.
(Se "42 Tilkoble avkuttede luftfukterslanger" på side 8.)

•  Når du plasserer G  luftfukterslangen inn i veggen, skal du tette igjen endene på G  luftfukterslangen med tape eller liknende for å hindre at det 
kommer inn vann eller annet i den før den er koblet til kanalene på innendørsanlegget og utendørsanlegget.
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Installeringstegninger for innendørs/utendørsanlegg

Kjølemedierør må ha en minimumslengde.
* Anbefalt korteste rørlengde er 1,5 m for 

å unngå støy fra utendørsanlegget samt 
vibrasjon.
(Mekanisk støy og vibrasjon kan 
forekomme, avhengig av hvordan anlegget 
er installert samt miljøet der det brukes.)

** Ikke fyll på ekstra kjølemedium.

574 mm(Hullsenter for sokkelbolter)
(Hullse

nter fo
r 

sokke
lbolter)326 mm

Deksel på avstengingsventil
 Slik tar du av dekselet på 

avstengingsventilen.
1) Fjern skruen på dekselet på 

avstengingsventilen.
2) Trekk dekselet nedover 

for å ta det av.
 Slik fester du dekselet på 

avstengingsventilen.
1) Sett øvre del av dekselet 

på avstengingsventilen inn 
i utendørsanlegget.

2) Trekk til skruene.

LuftfukterslangeG

Hvis det er vanskelig å plassere       luftfukterslangen, 
kutter du den til før du plasserer den, og deretter 
tilkobler du den ved hjelp av      skjøten som følger 
med utendørsanlegget eller et alburør (kjøpes lokalt). 

Surr inn isoleringsrøret med tape fra bunn til topp.

Tilkoble konen fra siden på 
innendørsanlegget.

Kjølemedierør må beskyttes mot 
fysiske skader.
Monter et plastdeksel eller 
tilsvarende.

Sørg for plass til røropplegg og elektrisk 
vedlikehold.

Bruk sokkelbolter eller vaiere hvis det 
er fare for at anlegget skal falle ned.

Bruk sokkelblokker til utendørs-
anlegget på steder med dårlig 
drenering.
Juster sokkelhøyden til anlegget er 
i vater. Ellers kan det forekomme 
vannlekkasje eller vannansamling.

La det være 300 mm 
arbeidsplass under taket.

Unngå så langt som mulig å montere vannlås på    
luftfukterslangen.

Konetilkoblingen bør installeres utendørs.

Monter slangen med et fall.

     luftfukterslangen må ikke 
bøyes mer enn 90°.

Kutt varmeisoleringsrøret i 
passende lengde, og surr det 
med tape slik at det ikke er noen 
åpning i isoleringsrørets spalte.

FARE
* Angi rørlengden fra 1,5 m til 10 m.

250 mm fra veggen

30 mm eller mer fra tak

• Hvis veggen på den ene siden er langt 
nok unna, kan avstanden fra den andre 
veggen være minimum 20 mm.

50 mm eller mer fra vegg (på begge sider)

Trådløs fjernkontrollD

Fjernkontroll-
holder

EKrok

Sett i       batteriene.F

Skruer 
(kjøpes lokalt: M3 × 20L)

Før du skrur fast      fjernkontrollholderen 
på veggen, må du forvisse deg om at 
innendørsanlegget mottar signalene fra 
fjernkontrollen ordentlig.

E

10 m
1,5 m

Maks. tillatt rørlengde
Min. tillatt rørlengde *

8 mMaks. tillatt rørhøyde
YD 9,5 mmGassrør
YD 6,4 mmVæskerør

Maks. tillatt mengde 
etterfylt kjølemedium ** 1,34 kg

G
G

G

J

 Slik fester du innendørsanlegget 
1) Monter      festeplatens kroker på innendørsanlegget ved hjelp av -merkene 

(3 steder) øverst på innendørsanlegget.
2) Sett fast knastene på bunnrammen i       festeplaten. Hvis knastene ikke hektes 

fast i platen, tar du av frontristen for å feste dem.
 (Kontroller at knastene festes godt.)

 Slik tar du av innendørsanlegget
Trykk opp merket del på bunnen av frontristen 
(bunnen), løsne knastene, og deretter tar du 
av anlegget mens du løfter det oppover.

A

A

Krok

Knast

Bunnramme

A Festeplate



77

Installering av innendørsanlegg

1. Installere festeplaten
•  A  Festeplaten er plassert bak på anlegget. Fjern en skrue.
•  A  Festeplaten skal installeres på en vegg som kan bære tyngden av innendørsanlegget.

1) Fest A  festeplaten midlertidig til veggen, kontroller at platen er helt i vater, og merk av borehullene på veggen.
2) Fest A  festeplaten til veggen med skruer.
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Anbefalte festepunkter for festeplate 
(9 punkt totalt)

Plassering av 
dreneringsslange

Gjennomføringshull 
for vegg ɸ65

Væske-
rørende

Gassrør-
ende

enhet: mm

Gjennomføringshull 
for vegg ɸ65

Plassering av 
drenerings-
slange

Plasser et vater på knastene

(Boltdimensjon: M10)(Boltdimensjon: M10)
A

Fjernet 
røråpnings-
deksel

Festeplate

Røråpningsdekselet kan 
oppbevares i lommen 
på festeplaten.

A
Bruk målebånd som angitt. 
Plasser enden av 
målebåndet på    .

Brukes når du fester anlegget med 
skruer.
Se "8. Forsterke installeringen" 
på side 11.

2. Bore hull i veggen, og installere veggmontert rør
•  Sørg for å bruke et veggmontert rør og en dekselplate for vegg i gjennom-

førings hullet for vegger med metallramme eller metallplater for å unngå mulig 
varme, elektrisk støt eller brann.

•  Sørg for å tette åpningene rundt rørene med tetningsmateriale for å unngå 
vannlekkasje.
1) Bor et gjennomføringshull på 65 mm i veggen slik at det skråner nedover 

mot utsiden.
2) Før et veggmontert rør gjennom hullet.
3) Før en dekselplate for vegg inn i veggrøret.
4) Når kjølemedierør, ledninger og dreneringsrør er ferdig installert, 

skal rørhullet tettes med kitt. 

ɸ65

Innsiden

Veggmontert rør 
(kjøpes lokalt)

Dekselplate for vegg
(kjøpes lokalt) Veggmontert rør 

(kjøpes lokalt)

Utsiden

ɸ65

Tetningsmateriale
(kjøpes lokalt)

3. Feste ledningsopplegg mellom anlegg
1) Fjern skruedekselet og deretter servicelokket.
2) Trekk ledningsopplegget mellom anlegg 

fra baksiden av innendørsanlegget og frem 
til forsiden. Ledningsopplegget er enklere 
å trekke hvis du strekker ut ledningstuppen 
på forhånd.

3) Fest ledningsopplegget mellom anlegg som 
vist på tegningen etter at du har hektet fast 
anlegget på A  festeplaten.

Flatbladet skrutrekker

Skruedeksel

Servicelokk

Heng innendørs-
anleggets krok her.

Løft opp innendørs-
anlegget litt ved 
å plassere det på 
emballasjemateriale 
eller tilsvarende.

Ledningsopplegg 
mellom anlegg

Hvis ledningsopplegget 
mellom anlegg avisoleres 
på forhånd, må 
ledningsendene surres 
med isolasjonstape.
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4. Installere luftfukterslangen
41 Koble til innendørsanlegget
•  Koble kravesiden på G  luftfukterslangen til kanalen på innendørsanlegget.

Kanal

Frontrist

Krave

G   Luftfukter-
slange

Det er enklere å tilkoble slangen 
når frontristen er fjernet.

•  Rør på venstre side
Før den inn så langt som 
mulig for å unngå gliper.

Når du skal trekke ut G  luftfukterslangen på høyre side, dreier 
du kraven 180° fra posisjonen som vises i illustrasjonen ovenfor.

•  Rør på venstre side bunn •  Rør på venstre side bak

Kutt kraven her. Kutt over kanten på kraven med saks 
(klipp langs den stiplede linjen).

Før slangen inn i kanalen.

42 Tilkoble avkuttede luftfukterslanger
•  Følg instruksjonene nedenfor når du installerer de avkuttede G  luftfukterslangene.

Skyv inn hver G  luftfukterslange til kanten 
av J  skjøten eller alburøret (kjøpes lokalt) 
slik at det ikke er noen gliper.

Fest K  viklebåndene 10 mm fra kanten av J  
skjøten eller alburøret (kjøpes lokalt) for å hindre 
at G  luftfukterslangen løsner.

J  Skjøt

Alburør
(kjøpes lokalt)skjøten eller alburøret (kjøpes lokalt) for å hindre 

•  Unngå å bruke fl ere enn 1 alburør for å sikre egnet luftfuktingskapasitet.

43 Slik skifter du dreneringspluggen og dreneringsslangen
•  Sette på plass på venstre side 

1) Fjern festeskruen til isolasjonen på høyre side for å fjerne 
dreneringsslangen.

2) Sett på plass festeskruen til isolasjonen på høyre side 
slik den var festet.
Glemmer du å feste denne, kan det oppstå vannlekkasje. 

3) Fjern dreneringspluggen på venstre side, og fest den 
på høyre side. 

4) Før inn dreneringsslangen, og trekk til med medfølgende 
festeskrue for C  innendørsanlegget.

Slik plasserer du dreneringspluggen

Ingen åpning.
Du må ikke påføre smøreolje 
(kjølemedieolje) på drenerings-
pluggen når den settes inn. 
Påføring av smøreolje på 
drenerings pluggen vil skade 
pluggen slik at det lekker 
dreneringsvann fra den.

Før inn en sekskantnøkkel (4 mm).

Plassere festeanordning for dreneringsslange
Dreneringsslangen er plassert bak på anlegget.

Venstre side Høyre side

Feste på venstre side

Dreneringsslange

Festeskrue til C  
 innendørsanlegg 

Feste på høyre side 
(standard fra fabrikken)

Dreneringsslange

Festeskrue 
til isolasjon

 FARE
Vær forsiktig så du ikke deformerer kraven når du installerer luftfukterslangen. Bruk av deformert krave kan forårsake klaprelyd.
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5. Legge rør, slanger og ledninger
•  Legg rørene, dreneringsslangen og G  luftfukterslangen i henhold 

til retningen på rørene som kommer ut fra anlegget, som vist på 
tegningen.

•  Påse at dreneringsslangen heller nedover.
•  Pakk rørene, dreneringsslangen og G  luftfukterslangen sammen 

med isolasjonstape.
Ledningsopplegg 
mellom anlegg

Væskerør

G  Luftfukterslange

Gassrør

Drenerings-
slange

Isolasjonstape

Rørledningsskjema

51 Rør på høyre side, høyre side bak eller høyre side bunn
•  Rør på høyre side •  Rør på høyre side bak •  Rør på høyre side bunn

Fjern røråpnings-
deksel.

Installer med fall. Fjern røråpningsdeksel.

G  Luftfukterslange

Det anbefales å bruke et 
alburør (kjøpes lokalt).

1) Pakk inn rørene, slangen og ledningsopplegget mellom anlegg med isolasjonstape, som vist på røroversikten.
2) Før alle rørene gjennom gjennomføringshullet i veggen, og fest innendørsanlegget til A  festeplaten.
3) Koble til rørene.

52 Rør på venstre side, venstre side bak eller venstre side bunn 
•  Rør på venstre side •  Rør på venstre side bak •  Rør på venstre side bunn

Fjern røråpningsdeksel.

Kjølemedierør

G  Luftfukterslange

Dreneringsslange

Kjølemedierør

Fjern 
røråpningsdeksel.

G  Luftfukterslange

Kjølemedierør

1) Skift dreneringspluggen og dreneringsslangen. (Se "43 Slik skifter du dreneringspluggen og dreneringsslangen" på side 8.) 
2) Trekk inn kjølemedierørene, og legg dem slik at de samsvarer med væske- og gassrøret som er merket på  A  festeplaten.
3) Fest innendørsanlegget på A  festeplaten. 
4) Koble til rørene. Ta av frontpanelet først hvis dette er vanskelig å gjennomføre.
5) Isoler rørene med isolasjonstape. Hvis du ikke skal skifte dreneringsslangen, oppbevarer du den som angitt nedenfor.

Drenerings-
slange

G  Luftfukterslange Ledningsopplegg mellom anlegg

A  Festeplate

Surr isolasjonstape rundt den bøyde delen av 
kjølemedierørene. La minst halve båndbredden 
overlappe for hver omgang.

Bind med plasttape.

4 knaster

Kutt over langs 
sporet (begge 
ender)

Hvis det er vanskelig å utføre installeringen, tar du av 
rørdekselet (4 knaster) og kutter over frontristen (bunnen).

Tett dette hullet 
med kitt eller 
tetningsmateriale.
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53 Veggmontert røropplegg
Følg instruksjonene som gjelder for røropplegg på venstre side, 
venstre side bak eller venstre side bunn.
1) Før inn dreneringsslangen til dette punktet slik at den ikke 

skyves ut av dreneringsrøret.

Innervegg

Dreneringsslange

Dreneringsrør 
av vinylklorid 
(VP-30)

Yttervegg

50 mm 
eller mer

Før inn dreneringsslangen til 
dette punktet slik at den ikke 
skyves ut av dreneringsrøret.

 FARE
Det er et stort innendørsanlegg, så pass på at dere ikke mister balansen når dere løfter det.

6. Ledningsopplegg
1) Avisoler ledningsendene (15 mm).
2) Tilpass ledningsfargene etter kontaktnumrene på innendørs- og utendørsanleggets rekkeklemmer, og skru ledningene godt fast 

i tilsvarende kontakter.
3) Koble jordledningene til tilsvarende kontakter.
4) Trekk i ledningene for å kontrollere at de sitter ordentlig, og fest ledningene med ledningsklemme.
5) Ved tilkobling til et HA-system. Trekk HA-tilkoblingsledningen, og fest S21. 

(Se "Koble til HAsystemet" på side 18.)
6) Form ledningene slik at servicelokket sitter ordentlig, og lukk deretter servicelokket.

1 2 3

Rekkeklemme

LedningsklemmeBruk spesifi sert 
ledningstype.

Elektrisk koblingsboks

Form ledningene slik at 
servicelokket sitter ordentlig.

Fest ledningsklemmen 
godt slik at ledningene ikke 
utsettes for belastning utenfra.

1
2
3

1 2 3 L N1

Fest ledningene ordentlig 
med kontaktskruene.

Ledning mellom anlegg 
med 4-kjernet 1,5 mm² eller mer 
60245 IEC 57
H05RN

Innendørs- 
anlegg

Utendørs-
anlegg

Fest ledningene ordentlig med 
kontaktskruene.

 ADVARSEL
•  Bruk ikke skjøteledninger eller multikontakter for de kan forårsake overoppheting, elektrisk støt eller brann.
•  Bruk ikke elektriske komponenter som er kjøpt lokalt, inne i produktet. (Strømtilførselen til dreneringspumpen osv. må ikke forgrenes 

fra rekkeklemmen.) Dette kan medføre elektrisk støt eller brann.
•  Ikke koble strømledningen til innendørsanlegget. Dette kan medføre elektrisk støt eller brann.
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7. Dreneringsrør
1) Tilkoble dreneringsslangen som beskrevet til høyre. Dreneringsslangen skal 

helle nedover.

Det skal ikke brukes vannlås.

Ikke la enden av 
slangen stå i vann.

2) Ta av luftfi ltrene, og hell litt vann i dreneringssumpen for 
å kontrollere at vannet renner fritt.

3) Hvis dreneringsslangen må forlenges eller det er nødvendig 
med innebygde rør, bruker du egnede deler som passer til 
slangeenden foran.

ɸ 1
6

ɸ 1
8

Figur av slangeenden foran

4) Hvis du må skjøte dreneringsslangen, skal du velge en 
skjøteslange med en indre diameter på 16 mm.
Sørg for å varmeisolere innendørsdelen av skjøteslangen. ɸ 1

6

Dreneringsslange levert 
med innendørsanlegget

Dreneringsslange for 
innendørsanlegg

Skjøteslange 
for drenering

Varmeisoleringsrør (kjøpes lokalt)

innendørsanlegg

5) Hvis det kobles et stivt polyvinylkloridrør (nominell diameter 
13 mm) direkte til dreneringsslangen som er festet til 
innendørsanlegget, som med veggmonterte rør, kan en vanlig 
dreneringsmuffe (nominell diameter 13 mm) brukes som skjøt.

ɸ 1
8

Vanlig dreneringsmuffe 
(nominell diameter 13 mm)

Vanlig stivt polyvinyl-
kloridrør (nominell 
diameter 13 mm)

Dreneringsslange 
levert med 
innendørsanlegget

8. Forsterke installeringen
•  Vi anbefaler å skru fast innendørsanlegget til 

en A  festeplate for å forsterke installeringen.
1) Ta av rørdekselet på frontristen (bunnen) 

(4 knaster).
2) Fest innendørsanlegget med festeskruene 

for C  innendørsanlegg.
3) Fest rørdekselet.

Skrueposisjoner

4 knaster

Skrueposisjoner

Rørdeksel

Løft opp nedre del av innendørsanlegget, og ta av rørdekselet.

Plasser emballasje eller 
liknende bak innendørsanlegget 
for å holde det hevet.

Innendørsanlegg
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Retningslinjer for installering av utendørsanlegg
•  Følg installeringsretningslinjene under dersom en vegg eller annen hindring er i veien for utendørsanleggets luftinntak- eller utløp.
•  For alle installeringsmønstrene under må vegghøyden på utløpssiden være 1 200 mm eller mindre.

Vegg vendt mot én side

Mer enn 50 Mer enn 100

Luft-
retning

1200 eller 
mindre

Vegger vendt mot to sider

Mer enn 50

Mer enn 100
Mer enn 
200

Mer enn 50 Mer enn 50

Mer enn 150

Vegger vendt mot tre sider

Mer enn 150

Mer enn 50 Mer enn 300

Sett fra siden Sett ovenfra Sett ovenfra
enhet: mm

Forholdsregler for installering av utendørsanlegg
•  Kontroller styrken til installeringsunderlaget og at dette er plant, slik at anlegget ikke vil forårsake vibrasjoner 

eller støy når det er installert.
•  Fest anlegget godt med forankringsboltene i henhold til fundamenttegningen. (Gjør klar 4 sett M8 eller M10 

forankringsbolter, muttere og skiver som er tilgjengelige i handelen.)
•  Det er best å skru inn forankringsboltene inntil endene er 20 mm fra fundamentets overfl ate.

20

Installere utendørsanlegget

1. Installere utendørsanlegget
1) Når du skal installere utendørsanlegget, kan du se "Velge installeringssted" på side 5 og "Installeringstegninger for innendørs/

utendørsanlegg" på side 6.
2) Følg fremgangsmåten under hvis det er nødvendig med drenering.

2. Drenering
1) Bruk H  dreneringsplugg til drenering.
2) Hvis dreneringsåpningen er dekket av monteringssokkel eller gulvfl ate, 

må du sette ekstra fotstykker med høyde på minst 30 mm under 
utendørsanleggets føtter.

3) I kalde områder må det ikke brukes dreneringsslange på 
utendørsanlegget. 
(Ellers kan dreneringsvannet fryse til og svekke varmeeffekten.)

Dreneringshull

Side for luftutløp

ɸ18 hull

(Sett nedenfra)

Bunnramme

H  Dreneringsmuffe

Slange (fås i handelen, 
innvendig diameter 16 mm)

3. Kone rørenden
1) Kutt rørenden med rørkutter.
2) Fjern skarpe kanter med kuttfl aten vendt ned, 

slik at restene ikke kommer inn i røret.
3) Sett den koniske mutteren på røret.
4) Kon røret.
5) Kontroller at konen er ordentlig utført.

Fjern skarpe 
kanter

Kutt nøyaktig 
i rett vinkel.

Rørenden må være 
jevnt konisk i en 
perfekt sirkel.

Konens innvendige 
overfl ate må være 
feilfri.

Påse at den koniske 
mutteren er satt på.

Kontroller følgende

Plasser nøyaktig i den posisjonen som er vist nedenfor.
A

Utvide konisk

Snittverktøy A 0-0,5 mm

Gripetype

Koneverktøy til R32 eller R410A

1,0-1,5 mm

Gripetype (Ridgid)

1,5-2,0 mm

Vingemuttertype (Imperial)

Vanlig koneverktøy

 ADVARSEL
•  Bruk ikke mineralolje på den koniske delen.
•  Unngå at det kommer mineralolje inn i systemet, da dette vil redusere anleggenes levetid.
•  Bruk aldri rør som har vært benyttet til tidligere installasjoner. Bruk kun deler som leveres med anlegget.
•  For å garantere dette R32-anleggets levetid må det aldri installeres en tørker.
•  Tørkematerialet kan løse seg opp og skade systemet.
•  Ufullstendig konus kan forårsake lekkasje av kjølemediegass.
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4. Kjølemedierør
 FARE
•  Bruk den koniske mutteren som er festet til hovedanlegget. (Gjøres for å hindre at den koniske mutteren sprekker når den blir gammel.)
•  Påfør kjølemedieolje kun på konens innvendige fl ate for å forhindre gasslekkasje. (Bruk kjøleolje til R32.)
•  Bruk skiftenøkkel når du trekker til de koniske mutterne for å unngå at mutterne skades og at det oppstår gasslekkasje.

•  Rett inn sentrum av de to konene, og trekk til de koniske mutterne 3 eller 4 omdreininger for hånd. Deretter trekkes de helt til med 
skiftenøkkel. 

•  Kjøleolje til R410A kan også påføres på innsiden av konen.

Tiltrekkingsmoment for konisk mutter
Gasside Væskeside
9,5 mm 6,4 mm

32,7-39,9 N·m
(333-407 kgf·cm)

14,2-17,2 N·m
(144-175 kgf·cm)

Tiltrekkingsmoment for ventildeksel
Gasside Væskeside
9,5 mm 6,4 mm

21,6-27,4 N·m
(220-280 kgf·cm) 

Tiltrekkingsmoment for utløpsportdeksel
10,8-14,7 N·m (110-150 kgf·cm)

Momentnøkkel

Konisk 
mutter

Påfør kjølemedie-
olje på innsiden 
av konen.

Ikke påfør 
kjølemedieolje på 
utsiden.

Konisk 
mutter

av konen.

Ikke påfør kjølemedieolje på den 
koniske mutteren for å unngå at 
den strammes til for mye.

Påfør olje Trekk til

Konisk 
mutterRørkoblingRørkobling

Fastnøkkel

5. Røropplegg for kjølemedium

51 Forholdsregler ved håndtering av rør
•  Beskytt den åpne rørenden mot støv og fuktighet.
•  Alle rørbøyer skal være så jevne som mulig. Bruk en rørbøyer 

til å bøye.

Sørg for å sette på 
deksel.

Hvis det ikke fi nnes et 
deksel til konen, må den 
koniske åpningen dekkes 
med tape for å holde 
smuss eller vann ute.

Regn

Vegg

52 Valg av kobber og varmeisolasjonsmaterialer
Legg merke til følgende ved bruk av kommersielle kobberrør og rørdeler:
•  Isolasjonsmateriale:  Polyetylenskum 

Varmeoverføringsgrad:  0,041 til 0,052 W/mK (0,035 til 0,045 kcal/mh°C)
Kjølemediegassrørets overfl atetemperatur når maksimalt 110°C.
Velg varmeisolasjonsmaterialer som tåler denne temperaturen.

•  Sørg for å isolere både gass- og væskerørene, og bruk de isolasjonsdimensjoner som er angitt under. 

Kanten på isolasjonen må 
forsegles hvis det er fare for at 
kondens fra avstengingsventilen 
kan dryppe ned på innendørs-
anlegget gjennom åpningen 
mellom isolasjonen og røret.

Ledningsopplegg 
mellom anlegg

G  Luftfukterslange

Tape

Isolasjon for væskerør

Væskerør

GassrørGassrør

Isolasjon for gassrør

Rørledningsskjema

Gasside Væskeside Varmeisolasjon for gassrør Varmeisolasjon for væskerør

YD 9,5 mm YD 6,4 mm ID 12-15 mm ID 8-10 mm

Minimum bøyeradius Tykkelse min. 10 mm

30 mm eller mer

Tykkelse 0,8 mm (C1220T-O)

•  Bruk separate varmeisolasjonsrør for gass- og væskerør.
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Installere utendørsanlegget

6. Suge ut luften med en vakuumpumpe og kontrollere for gasslekkasje

 ADVARSEL
•  Ikke bland andre stoffer enn angitt kjølemedium (R32) i kjølesyklusen.
•  Ved lekkasje av kjølemediegass må rommet luftes så snart og mye som mulig.
•  R32, i likhet med andre kjølemedier, skal alltid samles opp og aldri slippes ut direkte i miljøet.
•  Bruk	verktøy	til	R32	eller	R410A	(slik	som	manometermanifold,	påfyllingsslange,	vakuumpumpeadapter	osv.).

•  Når røroppleggarbeidet er fullført, er det nødvendig å suge ut 
luften med en vakuumpumpe og kontrollere for gasslekkasje.

•  Bruk en sekskantnøkkel (4 mm) for å betjene stangen på 
avstengingsventilen.

•  Alle kjølemedierørskjøter skal trekkes til med momentnøkkel til 
spesifi sert tiltrekkingsmoment.

Manometer TrykkmålerTrykkmåler

Manometer-
manifold

Lavtrykksventil

Høytrykksventil

Påfyllingsslanger

Vakuumpumpeadapter

Vakuumpumpe

Ventildeksler

Avstengingsventil 
for gass

Utløpsport

Avstengingsventil 
for væske

1) Koble den utstikkende delen av påfyllingsslangen (som kommer fra manometermanifolden) til gassavstengingsventilens utløpsport.
2) Åpne manometermanifoldens lavtrykksventil (Lo) helt, og steng dens høytrykksventil (Hi) helt.

(Høytrykksventilen krever ingen betjening etter dette.)
3) Foreta vakuumpumping og påse at manometeret viser –0,1 MPa (–76 cmHg).

(Vakuumpumpen skal kjøres i minst 10 minutter.)
4) Steng manometermanifoldens lavtrykksventil (Lo), og stans vakuumpumpen. 

(Behold denne tilstanden noen minutter for å sikre at manometernålen ikke svinger tilbake.)*1
5) Fjern dekslene fra avstengingsventilen for væske og avstengingsventilen for gass.
6) Drei væskeavstengingsventilens stang 90° mot klokken med sekskantnøkkel for å åpne ventilen.

Steng den etter 5 sekunder, og se etter gasslekkasje.
Bruk såpevann og se etter gasslekkasje fra innendørsanleggets konus og utendørsanleggets konus og ventilstenger.
Tørk av alt såpevannet når kontrollen er utført.

7) Koble påfyllingsslangen fra gassavstengingsventilens utløpsport, og deretter åpner du væske- og gassavstengingsventilene helt.
(Ikke forsøk å dreie ventilstangen forbi anslag.)

8) Trekk til ventildeksler og utløpsportdeksler for væske- og gassavstengingsventilene med momentnøkkel med spesifi sert 
tiltrekkingsmoment.

*1  Hvis manometernålen svinger tilbake, kan det være vann i kjølemediet eller det kan være en løs rørskjøt. Kontroller alle rørskjøter og trekk 
til muttere ved behov, og gjenta deretter punkt 2) t.o.m. 4).
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7. Ledningsopplegg

 ADVARSEL
•  Bruk ikke skjøteledninger eller multikontakter for de kan forårsake overoppheting, elektrisk støt eller brann.
•  Bruk ikke elektriske komponenter som er kjøpt lokalt, inne i produktet. (Strømtilførselen til dreneringspumpen osv. må ikke forgrenes fra 

rekkeklemmen.) Dette kan medføre elektrisk støt eller brann.
•  Sørg for å installere jordfeilvarsler. (Én som kan håndtere høye harmoniske oversvingninger.)

(Dette anlegget bruker en vekselretter, noe som innebærer at det må benyttes en jordfeilvarsler som kan håndtere harmoniske 
oversvingninger, for å hindre at selve jordfeilvarsleren ikke fungerer som den skal.)

•  Bruk en felles frakoblingsbryter med minst 3 mm mellom alle kontaktpunkter.
•  Jordfeilbryteren må virke ved 30 mA eller lavere.
•  Ikke koble strømledningen til innendørsanlegget. Dette kan medføre elektrisk støt eller brann.

•  Slå ikke på strømbryteren før alt arbeid er fullført.
1) Fjern isolasjonen fra ledningen (20 mm).
2) Koble ledningsopplegget mellom anlegg mellom innendørs- og utendørsanleggene slik at kontaktpunktnumrene stemmer overens. 

Trekk kontaktskruene godt til. Vi anbefaler at du bruker en fl atbladet skrutrekker for å trekke til skruene. Skruene er pakket sammen 
med rekkeklemmen.

1
2
3

1 2 3 L N

Strømtilførselsledning
3-kjernet 2,5 mm² eller mer 
60245 IEC 57
H05RN

1

Fest ledningene ordentlig med kontaktskruene.

1
2

Ledning mellom anlegg 
med 4-kjernet 1,5 mm² eller mer 
60245 IEC 57
H05RN

Innendørs-
anlegg

Utendørs-
anlegg

Strømbryter 
16 A

Jordfeilbryter
Strømtilførsel 
50 Hz 220-240 V

Jord
Fest ledningene ordentlig 
med kontaktskruene.

Strømbryter 

1 2 31

Bruk spesifi sert lednings-
type, og koble den ordentlig 
til.

1 2 3

Rekkeklemme 
for strømtilførsel

Fest ledningsklemmen godt 
slik at koblingspunktene 
ikke utsettes for belastning 
utenfra.

Form ledningene 
slik at servicelokket 
passer ordentlig.

 FARE 

•  Hvis det må brukes fl ertrådede ledninger, må du 
sørge for å bruke rund kabelsko for tilkobling til 
rekkeklemmen for strømtilførsel.
Plasser runde kabelsko på lederne opp til delen som 
dekkes, og fest godt.

Tvunnet kabel

Rund kabelsko

•  Følg fremgangsmåten nedenfor når du installerer runde kabelsko.

 

A

Flat skive

Skrue

Rund kabelsko Riktig
Flat skive

Skrue
Rund kabelsko

Feil

Skrue

Rund kabelsko

Flat skive

Sett fra pil A 

•  Følg fremgangsmåten nedenfor når du installerer 
énlederledninger.

Riktig Feil
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Installere utendørsanlegget

8. Tilkoble luftfukterslangen
•  Hvis luftkondisjoneringsanlegget betjenes uten at G  luftfukterslangen er tilkoblet, vil fuktet luft fylle utendørsanlegget, noe som kan føre 

til at kretskortet kortslutter. Sørg for at den tilkobles.
1) Koble G  luftfukterslangen til luftfukterkanalen utendørs. 
2) Bruk et K  viklebånd for å hindre at G  luftfukterslangen løsner.

Utendørs 
 luftfukterkanal

G   Luftfukter-
 slange

Fest G  luftfukterslangen , 
og sørg for at det  ikke er noen 
gliper.

Fest K  viklebåndet 10 mm fra 
toppen av G  luftfukterslangen 
for å hindre at slangen løsner.

Del B

Del A

Hvis denne sperren fi nnes på baksiden av 
dekselet til avstengingsventilen, kutter du 
over del A og B og bøyer sperren oppover.

Deksel på avstengingsventil
Festedel på viklebånd

G  Luftfukter slange

K  Viklebånd

Drei festedelen på K  viklebåndet mot siden med  utendørsanlegget.
(Det er enklere å feste dekselet på avstengingsventilen.)

9. Angi lengden på luftfukterslangen
•  Angi lengden på luftfukterslangen for å sikre egnet luftfuktingskapasitet.

Bruk fjernkontrollen til å angi lengden på luftfukterslangen.
Slå først på anlegget slik at det opprettes kommunikasjon mellom anlegget og fjernkontrollen.

1) Trykk på  i minst 5 sekunder. 
•  Standardmenyen vises.
•  Vil du avslutte menyen, trykker du på   eller lar være å trykke på noe i 60 sekunder. Skjermbildet vil gå tilbake til 

normalvisning.

2) Trykk på . Velg "Hose length" (slangelengde).

3) Trykk på  for å åpne innstillingsmodusen for lengden på luftfukterslangen. 
•  Sørg for å rette fjernkontrollen mot innendørsanlegget.
•  Gjeldende angitt lengde på luftfukterslangen vises. (Ingen innstillingen er valgt som standard.)

4) Trykk på , og angi lengden på luftfukterslangen.

Lengden på luftfukterslangen kan angis i 5 trinn: 

3M 3.1M 4M 4.1M 6M 6.1M 8M 8.1M 10M

5) Trykk på  når du angir lengden på luftfukterslangen. 
•  Rett fjernkontrollen mot innendørsanlegget.

6) Trykk på .
•  Innstilling av lengden på luftfukterslangen er fullført.

•  Hvis du angir feil lengde på luftfukterslangen, skal du annullere innstillingen med "Nullstill lengde" i trinn 4), og angi deretter lengden 
på nytt.
Når lengden på luftfukterslangen allerede er angitt, vises kun nullstilling i trinn 4).

•  Feil innstilling for luftfukterslangen kan føre til redusert ytelse og økt støy. Sørg for at den angis. (Når den ikke er angitt, vises 
feilkoden "UA".)

< Når anlegget ikke kan slås på >
•  Når du angir lengden på luftfukterslangen uten å slå på innendørsanlegget.

I ovennevnte trinn 3) vises "Motta feil". 
Ved bruk av operasjonene i trinn 4) og 5) vises imidlertid "Lengde angitt", og lengden på luftfukterslangen lagres i fjernkontrollen. 
Feilkoden "H" bør vises ved bruk av operasjonene i trinn 4) og 5).

•  Når du betjener luftkondisjoneringsanlegget, sendes informasjonen om lengden på luftfukterslangen til innendørsanlegget og lengden 
angis.
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Installeringstips

 � Ta av og installere frontpanelet 
•  Fremgangsmåte for å ta av 

1) Hekt fi ngrene på begge sider av frontpanelet og åpne til panelet stanser.
Skyv videre fra der panelet stanser slik at du enklere kan ta av panelet.

2) Mens du skyver akselen på venstre side av frontpanelet utover, skal du skyve frontpanelet oppover og ta det av. (Løsne akselen 
på høyre side av frontpanelet på samme måte.)

3) Når du har løsnet begge akselene på frontpanelet, trekker du frontpanelet mot deg for å ta det av. 

Aksel på 
frontpanel

Aksel på 
frontpanel

•  Fremgangsmåte for å installere
Sett akselene på høyre og venstre side av frontpanelet inn 
i akselhullene, én aksel om gangen, og lukk panelet forsiktig. 
(Trykk på begge sider av frontpanelet.)

Aksel på frontpanel

Akselhull

 � Ta av og installere frontristen
•  Fremgangsmåte for å ta av 

1) Ta av frontpanelet.
2) Rett klaffen og tilleggsklaffen nedover.
3) Ta av avløpskanalen. (Se Fig. 1)
4) Fjern skruene som fester frontristen (høyre). (3 skruer) (Se Fig. 2)
5) Mens du løfter opp frontristen (toppen) med en fl atbladet skrutrekker, hekter du av knastene og tar av frontristen (høyre). (Se Fig. 3)
6) Fjern skruene som fester frontristen (venstre). (2 skruer) (Se Fig. 4)
7) Mens du løfter opp frontristen (toppen) med en fl atbladet skrutrekker, hekter du av knastene og tar av frontristen (venstre). 
8) Før inn en fl atbladet skrutrekker, og fjern skruedekselet. (Se Fig. 5)
9) Fjern skruen som fester servicelokket, og ta av servicelokket. (Se Fig. 6)

10) Mens du løfter opp den midtre delen av frontristen (bunnen) mot deg, skal du hekte av de 3 knastene. (Se Fig. 7)

Figur 4

Figur 7

Figur 1 Figur 2 Figur 3

Figur 5
Flatbladet skrutrekker

Skruedeksel

Figur 6
Servicelokk

Sett ovenfra
Frontrist
(venstre)

Frontrist
(høyre)

Avløpskanal

Frontrist (bunn)
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Installeringstips
•  Fremgangsmåte for å installere 

1) Sett på frontristen (bunnen). 
Pass på at knastene på begge sider er godt festet. 
(Se Fig. 8)

2) Sett på servicelokket, og fest det med en skrue.
3) Sett på skruedekselet.
4) Sett på frontristene (venstre og høyre), og trekk til 

festeskruene (2 skruer til venstre side, og 3 til høyre side).
Frontristene (venstre og høyre) vil sannsynligvis stikke 
utenfor frontristen (bunnen). Pass ekstra godt på når 
du setter dem på plass. (Se Fig. 9)

Figur 8

Figur 9

Riktig Feil

Går på utsiden 
av frontristen 
(bunnen)

Frontrist (bunn)

 � Stille inn ulike adresser
•  Når 2 innendørsanlegg installeres i samme rom, kan de 2 trådløse fjernkontrollene stilles inn på ulike adresser.

Endre adresseinnstillingen til ett av de to anleggene.
•  Du fi nner fl ere detaljer i driftshåndboken.

 � Koble til HAsystemet
(kablet	fjernkontroll,	sentral	fjernkontroll	osv.)
1) Ta av frontpanelet, avløpskanalen og frontristen (høyre). (3 skruer) (Se side 17)
2) Ta av dekselet til den elektriske koblingsboksen. (3 knaster)
3) Sett inn HA-tilkoblingsledningen i HA-koblingsstykket "S21" (hvit).
4) Før inn HA-tilkoblingsledningen.
5) Sett på plass dekselet til den elektriske koblingsboksen. (3 knaster)
6) Sett på plass frontristen (høyre), avløpskanalen og frontristen.

Elektrisk koblingsboks

Deksel til elektrisk 
koblingsboks

Knaster

HA-koblingsstykke 
"S21" (hvit)

Slik fører du inn HAtilkoblingsledningen

 � Utpumping
Sørg	for	å	utføre	utpumping	når	anlegget	fl	yttes	eller	avhendes,	slik	at	miljøet	
beskyttes.
1) Fjern ventildekselet fra avstengingsventilen for væske og avstengingsventilen for 

gass.
2) Utfør tvungen kjøledrift.
3) Etter 5 til 10 minutter stenger du væskeavstengingsventilen med en sekskantnøkkel.
4) Etter 2 til 3 minutter stenger du gassavstengingsventilen og stanser tvungen kjøledrift.

< Tvungen kjøledrift >
Med innendørsanleggets PÅ/AVbryter
Åpne frontpanelet, og trykk på innendørsanleggets PÅ/AV-bryter i minst 5 sekunder. 
(Driften starter.)
•  Tvungen kjøling stanser automatisk etter ca. 15 minutter. 

Trykk på innendørsanleggets PÅ/AV-bryter for å stanse driften.

Avstengingsventil 
for gass

Steng

Sekskantnøkkel
Avstengingsventil 

for væske

Ventildeksel

Etter drift skal du sette på plass 
ventildekselet slik det stod.

 FARE
Når du har stengt væskeavstengingsventilen, stenger du gassavstengingsventilen innen 3 minutter, og deretter stanser du tvungen kjøledrift.
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Prøvekjøring og testing

1. Stille inn posisjonen der innendørsanlegget er installert
•  Du kan styre luftstrømretningen riktig ved å angi 

rommets utforming i forhold til installeringsstedet. Riktig 
temperaturregulering innendørs oppnås kanskje ikke 
med luftstrøminnstillingene hvis dette ikke er riktig 
angitt.

Du	fi	nner	fl	ere	detaljer	i	driftshåndboken.

Venstre hjørne 
for 20 til 500 mm

Midten for installering 
i midten

Høyre hjørne for 
20 til 500 mm

1) Trykk på .

2) Trykk på  for å velge "INSTALLED POSITION" (installert posisjon), og trykk på .

3) Velg riktig alternativ, og trykk på  .

2. Installere	fotokatalytisk	luftrense-	og	luktfjerningsfi	lter
1) Åpne frontpanelet, og ta ut støvboksen. Trekk ned fi ltersperrerammen (gul) på høyre side.

FesteknottFesteknott Filtersperreramme (gul)

Trekk ned

Støvboks

2) Rett skjermenheten (svart) oppover, og ta ut luftfi lteret. Skjermenhet (svart) Luftfi lter

3) Installer det B  fotokatalytiske luftrense- og 
luktfjerningsfi lteret.

B   Fotokatalytisk 
luftrense- og 
luktfjerningsfi lter Knaster

4) Sett på plass luftfi lteret og støvboksen.

3. Prøvekjøring og testing

31 Mål	tilførselsspenningen,	og	pass	på	at	den	ligger	innenfor	spesifi	sert	område

32 Prøvekjøring skal foretas i drift med KjøLING eller OPPVARMING
•  I drift med KJØLING velger du laveste temperatur som kan programmeres, mens i drift med OPPVARMING velger du høyeste 

temperatur som kan programmeres.
1) Prøvekjøring kan kobles ut i begge modi, avhengig av innendørstemperaturen.

Bruk fjernkontrollen til prøvekjøring som beskrevet under.
2) Når prøvekjøringen er fullført, stiller du temperaturen på et normalt nivå (26°C til 28°C i drift med KJØLING, og 20°C til 22°C 

i drift med OPPVARMING).
3) Som en beskyttelse hindrer systemet ny start i 3 minutter etter at det er slått av.



2020

Prøvekjøring og testing

33 Hvis du vil foreta en prøvekjøring for drift med luftfukting, aktiverer du prøvekjøringsmodus 
via fjernkontrollen ved å følge instruksjonene nedenfor, og trykker deretter på 

Prøvekjøring med fjernkontroll
1) Trykk på  i minst 5 sekunder. (Standardmenyen vises.)

2) Trykk på  for å velge "Test mode" (prøvekjøring), og trykk deretter på .

•  Anlegget går over i prøvekjøringsmodus, og  vises på skjermen.

3) Trykk på knappen for driftsmodusen (KJØLING/OPPVARMING/FUKTING) du vil prøvekjøre.

•  Prøvekjøringen stanser automatisk etter ca. 30 minutter. 
Vil du avslutte prøvekjøringen, trykker du på  .

34 Betjen anlegget i henhold til driftshåndboken for å kontrollere at det fungerer normalt

35 Kontroller at luftkondisjoneringsanlegget ikke kjører før du utfører drift med FILTERRENGjøRING
1) Trykk på , og kontroller at drift med FILTERRENGJØRING fungerer uten feil.

36 Etter prøvekjøringen nullstiller du det totale strømforbruket
1) Trykk på .

2) Trykk på  for å velge "RESET USED POWER" (nullstill brukt strøm), og trykk på .

3) "RESET with APPLY" (nullstill og bruk) vises. Når du trykker på , nullstilles det totale strømforbruket.

•  Luftkondisjoneringsanlegget forbruker en viss mengde strøm selv når det ikke er i gang. Hvis kunden ikke skal bruke anlegget 
rett etter at det er installert, bør strømbryteren slås av for å unngå å sløse med strømmen.

4. Testpunkter
Testpunkter Symptom Kontroller 

følgende

Innendørs- og utendørsanleggene er riktig installert på solid underlag. Fall, vibrasjon, støy, smalere registrerings-
område for INTELLIGENT ØYE-føleren

Er luftfilteret og støvboksen ordentlig festet? Støy, vannlekkasje, drift med 
FILTERRENGJØRING er deaktivert

Har du installert det fotokatalytiske luftrense- og luktfjerningsfilteret? Støy, vannlekkasje, drift med 
FILTERRENGJØRING er deaktivert

Har du utført lekkasjetest for å kontrollere at det ikke lekker kjølemediegass? Ufullstendig kjøle-/oppvarmingsfunksjon

Rør for kjølemediegass og -væske og innendørs dreneringsslangeforlengelse 
er varmeisolert. Vannlekkasje

Dreneringsledning er riktig installert. Vannlekkasje

Har du spurt kunden om det er nødvendig å utføre drenering for utendørsanlegget? Det drypper dreneringsvann fra hullet 
på undersiden av utendørsanlegget

Lager dreneringsslangen unormal støy (klaprelyd) når du bruker ventilasjonsviften 
eller annet?

Støy (Bruk av valgfri helt jevn 
dreneringsplugg.)

Anlegget er ordentlig jordet. Fare for elektrisk støt

De spesifiserte ledningene brukes til tilkobling av ledningsopplegget mellom anlegg. Ute av funksjon eller brannskade

Innendørs- eller utendørsanleggets luftinntak eller -utløp har fri bane. Ufullstendig kjøle-/oppvarmingsfunksjon

Avstengingsventiler er åpne. Ufullstendig kjøle-/oppvarmingsfunksjon

Innendørsanlegget mottar fjernkontrollkommandoer på riktig måte. Ute av funksjon

Har du kontrollert adresseinnstillingen? Ute av funksjon

Har du angitt lengden på luftfukterslangen?

•  DRIFT-lampen blinker i ca. 2 minutter 
fra strømmen blir slått på mens luft-
kondisjoneringsanlegget er stanset.

•  Dårlig ytelse og støy

Har du angitt riktig utforming på rommet? Dårlig kjøleeffekt
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