
 

INSTALLERINGSHÅNDBOK

 

ERQ125A7W1B
ERQ200A7W1B
ERQ250A7W1B

 

Kondensator med vekselretter



5

3

b

a c

d

A C

B

D

a e

b

d

e
A C

B

D

7

72
2-

73
7

≥6
7

≥6
7 76

567
67

A
B

1 2 4 5 6

73

8

11

2

21

4

10

c a ce

b

d

f

A C

B

D

3

a ce

b

b

d

A C

B

D

4

1

2 4

5
3

2

1 1

5
3

5

3

5

3
5

2

1

h1

h2

a ≥10 mm
b ≥300 mm
c ≥10 mm
d ≥500 mm

a ≥50 mm
b ≥100 mm
c ≥50 mm
d ≥500 mm

a ≥200 mm
b ≥300 mm

a ≥10 mm
b ≥300 mm
c ≥10 mm
d ≥500 mm
e ≥20 mm

a ≥50 mm
b ≥100 mm
c ≥50 mm
d ≥500 mm 
e ≥100 mm

a ≥200 mm
b ≥300 mm
 
 
e ≥400 mm

A+B+C+D A+B

3
a ≥10 mm
b ≥300 mm
c ≥10 mm
d ≥500 mm
e ≥20 mm
f  ≥600 mm

a ≥50 mm
b ≥100 mm
c ≥50 mm
d ≥500 mm 
e ≥100 mm
f  ≥500 mm

4
a ≥10 mm
b ≥300 mm
c ≥10 mm
d ≥500 mm
e ≥20 mm

a ≥50 mm
b ≥100 mm
c ≥50 mm
d ≥500 mm 
e ≥100 mm

3
2

8
64

8

1
3
2

7
8

98

10
11

8

8

8
5

9

1

A B

3

2

4

2

4

9

1
1

1
5

0
0

5
0

0

A

A
B

C
D

1

2

1

3

4

25

15
0

90

ERQ125 ERQ200+250

5
B

A

1

3 4
2

2

(mm)

5 3

≥1
00

0≥1
00

0

≥1
00

0

≥1
50

0

≥1500
≥1500

6

≥1
00

0
≥1

00
0

78

6

≥100≥100

1

1 21+2

ERQ200+250ERQ125

12

136

9 8

1

2

4

3 5

14
15

16

12

11

10

7

 

1 2

3

4
5

8

76

9

10

11

12



                              
INNHOLD Side

1. Innledning ..................................................................................2
1.1. Kombinasjon ................................................................................ 2
1.2. Standard tilbehør.......................................................................... 2
1.3. Tekniske og elektriske spesifikasjoner ......................................... 2

2. Hovedkomponenter....................................................................2

3. Valg av plassering......................................................................2

4. Inspisere og håndtere anlegget .................................................3

5. Utpakking og plassering av anlegget .........................................3

6. Kjølemedierør.............................................................................4
6.1. Installeringsverktøy ...................................................................... 4
6.2. Valg av rørmateriell ...................................................................... 4
6.3. Rørtilkobling ................................................................................. 4
6.4. Tilkoble kjølemedierørene ............................................................ 5
6.5. Beskyttelse mot forurensning når rørene installeres .................... 6

7. Lekkasjetest og vakuumtørking..................................................6

8. Utvendig kabling.........................................................................7
8.1. Internkabling – Tabell for deler ..................................................... 8
8.2. Tilleggsutstyr til velger for kjøling/oppvarming.............................. 8
8.3. Krav for strømkrets og kabler ....................................................... 9
8.4. Generelle advarsler...................................................................... 9
8.5. Systemeksempler....................................................................... 10
8.6. Ledende strømledning og overføringsledning ............................ 10
8.7. Tilkobling av strømtilførsel: valg av kjøling/oppvarming.............. 10
8.8. Tilkobling av strømtilførsel: strømledning.................................... 11
8.9. Eksempel på elektrisk ledningsopplegg inne i anlegg ............... 12

9. Rørisolasjon .............................................................................12

10. Kontrollere anlegg og installasjonsforhold ...............................12

11. Påfylling av kjølemedium .........................................................12
11.1. Viktig informasjon om kjølemediet som brukes .......................... 12
11.2. Forholdsregler ved påfylling av R410A ...................................... 13
11.3. Driftsprosedyre for avstengingsventil ......................................... 13
11.4. Tilleggsfylling av kjølemedium.................................................... 14
11.5. Kontrollere etter påfylt kjølemedium........................................... 14

12. Før drift.....................................................................................15
12.1. Forholdsregler for service .......................................................... 15
12.2. Kontrollpunkt før første oppstart ................................................. 15
12.3. Innstillinger på installasjonsstedet.............................................. 15
12.4. Prøvekjøring ............................................................................... 17

13. Drift i servicemodus .................................................................18

14. Forholdsregler ved kjølemedielekkasje ....................................19

15. Krav ved avhending .................................................................20

Den engelske teksten inneholder originalinstruksjonene. Andre språk
er oversettelser av originalinstruksjonene.

Systemet må IKKE kobles til anordninger for DIII-nett: 

Dette kan føre til funksjonsfeil eller at hele systemet bryter sammen.

ERQ125A7W1B
ERQ200A7W1B
ERQ250A7W1B

Kondensator med vekselretter Installeringshåndbok

LES DENNE HÅNDBOKEN NØYE FØR ANLEGGET
STARTES OPP. HÅNDBOKEN MÅ IKKE KASTES. HA
DEN I ARKIVET FOR FREMTIDIG REFERANSE.

HVIS DET GJØRES FEIL VED MONTERING ELLER
TILKOBLING AV ANLEGGET ELLER TILBEHØR, KAN
DET FØRE TIL ELEKTRISK STØT, KORTSLUTNING,
LEKKASJE, BRANN ELLER ANNEN SKADE PÅ
UTSTYRET. DET MÅ KUN BRUKES ORIGINALT
TILBEHØR FRA DAIKIN. TILBEHØRET MÅ ALLTID
MONTERES AV FAGMANN.

DAIKIN-UTSTYR ER KONSTRUERT FOR KOMFORT.
KONTAKT NÆRMESTE DAIKIN-FORHANDLER FOR
ANDRE BRUKSOMRÅDER.

NÆRMESTE FORHANDLER BISTÅR MED RÅD OG
VEILEDNING OM DU HAR SPØRSMÅL OM
MONTERING ELLER BRUK AV ANLEGGET.

DETTE LUFTKONDISJONERINGSANLEGGET HØRER
INNUNDER BETEGNELSEN "UTSTYR IKKE ALLMENT
TILGJENGELIG".

Kjølemediet R410A krever at du er svært nøye med å
holde systemet rent, tørt og tett.

■ Rent og tørt
Unngå at fremmedelementer (inkludert mineraloljer
som SUNISO-olje eller fuktighet) blandes inn i
systemet.

■ Tett
R410A inneholder ikke klor, ødelegger ikke ozonlaget
og reduserer ikke jordens beskyttelse mot skadelig
ultrafiolett stråling.
R410A kan i en viss grad bidra til å øke drivhus-
effekten dersom det slippes ut. Det er derfor viktig at
du nøye kontrollerer at installasjonen er helt tett.

Les kapitlet "6. Kjølemedierør" på side 4 nøye, og følg
prosedyrene riktig.

Ettersom konstruksjonstrykket er 4,0 MPa eller 40 bar (for
R407C-anlegg: 3,3 MPa eller 33 bar), kan det være nød-
vendig med rør med større veggtykkelse. Veggtykkelsen til
rørene må velges med omhu, se avsnittet "6.2. Valg av
rørmateriell" på side 4 for flere opplysninger.
ERQ125~250A7W1B
Kondensator med vekselretter
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1. INNLEDNING

1.1. Kombinasjon

Luftbehandlingsanleggene kan installeres som angitt nedenfor.

■ Bruk alltid luftbehandlingsanlegg som er kompatible med
R410A.
Hvis du vil vite hvilke modeller luftbehandlingsanlegg som er
kompatible med R410A, kan du se i produktkatalogene.

■ Produsenten av dette utendørsanlegget har begrenset ansvar
for den totale kapasiteten til systemet fordi ytelsen er avhengig
av systemet i sin helhet. Utløpsluften kan variere avhengig av
valgt luftbehandlingsanlegg og typen installeringskonfigurasjon.

■ Både luftbehandlingsanlegget og programvaren og maskinvaren
for den digitale kontrollenheten kjøpes lokalt og skal velges av
montøren. Se i håndboken "Tilleggsutstyr for Daikin-
kondensatorer i kombinasjon med lokalt leverte fordampere" for
å få flere opplysninger.
Anbefalt temperaturinnstilling på kontrollenheten (kjøpes lokalt)
er mellom 16°C og 25°C.

■ Se i installeringshåndboken og driftshåndboken for kontroll-
boksen eller se tekniske data angående tillatte kombinasjoner
av varmevekslere.

1.2. Standard tilbehør

Se plassering 1 i figur 1 for referanse om følgende tilbehør leveres
med anlegget.

Se plassering 2 i figur 1 for referanse om følgende tilbehør leveres
med anlegget.

1.3. Tekniske og elektriske spesifikasjoner

Du finner en komplett spesifikasjonsliste i boken over tekniske data.

2. HOVEDKOMPONENTER

Se boken over tekniske data for hovedkomponenter og hvordan de
fungerer.

3. VALG AV PLASSERING

Få kundens tillatelse før du installerer.

Vekselretteranleggene bør installeres på et sted som tilfredsstiller
følgende krav:

1 Underlaget må være sterkt nok til å bære vekten av anlegget, og
gulvet må være plant slik at det ikke oppstår vibrasjoner og støy.

2 Området rundt anlegget må være stort nok til at det kan foretas
vedlikehold, og minimumsområdet for luftinntak og luftutløp må
være tilgjengelig. (Se figur 2, og velg ett av alternativene.)

■ Hvis det er sidene A+B+C+D som har hindringer på
installeringsstedet, har vegghøyden på sidene A+C ingen
betydning for mål på serviceplass. Se figur 2 for betydning av
vegghøyder på sidene B+D for mål på serviceplass.

■ Hvis det kun er sidene A+B som har hindringer på
installeringsstedet, har vegghøyden ingen betydning for
angitte mål for serviceplass.

3 Kontroller at det ikke er fare for brann på grunn av lekkasje av
lettantennelig gass.

4 Påse at vann ikke kan komme til å skade lokalet dersom det
skulle dryppe ut av anlegget (dersom et dreneringsrør blir tett).

5 Rørlengden må ikke overstige tillatt rørlengde (se
"4 Begrensninger for rørlengde" på side 6)

6 Velg plassering slik at verken den utblåste luften eller lyder fra
anlegget forstyrrer andre.

7 Pass på at verken luftinntaket eller luftutløpet for anlegget er
rettet mot den vanlige vindretningen på stedet. Vind som er
rettet mot disse, vil forstyrre anleggets drift. Bruk om nødvendig
en vindskjerm for å dempe vinden.

8 Verken installer eller bruk anlegget på steder der luften har et
høyt saltinnhold, f.eks. ved sjøen. (Se ytterligere informasjon i
boken over tekniske data.)

9 Under installering må det unngås at noen kan klatre eller
plassere gjenstander på anlegget.

Fall kan medføre personskade.

10 Når anlegget skal installeres på et lite rom, må du sørge for at en
eventuell kjølemedielekkasje ikke overstiger tillatt
konsentrasjonsgrense.

11 Utstyret er ikke ment brukt på steder der det kan forekomme
eksplosjoner.

Installeringshåndbok 1
Driftshåndbok 1
Etikett for fluoriserte drivhusgasser 1
Flerspråklig etikett for fluoriserte 
drivhusgasser 1

Tilleggsrør på gasside
Artikkel Antall

1

1

Tilleggsrør på væskeside
Artikkel Antall

1

1

■ Sørg for å ta nødvendige forholdsregler for å forhindre
at utendørsanlegget brukes som tilfluktssted for
smådyr.

■ Smådyr 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.

Ellers kan anlegget velte, og føre til skade eller
forårsake personskade.

A B C D Sider langs installeringsstedet med hindringer

Innsugningsside

NB Målene for serviceplass i figur 2 er basert på
kjøledrift ved 35°C.

Overdreven konsentrasjon av kjølemedium i lukkede
rom kan føre til oksygenmangel.
Installeringshåndbok
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4. INSPISERE OG HÅNDTERE ANLEGGET

Ved levering skal emballasjen kontrolleres, og eventuelle skader
rapporteres umiddelbart til agenten for transportselskapet.

Pass på følgende når du håndterer anlegget:

1 Skjørt innhold, behandles forsiktig.

Sørg for at anlegget står oppreist for å unngå skader på
kompressoren.

2 Velg på forhånd hvilken vei anlegget skal føres inn.

3 Bring anlegget så nær opptil installeringsstedet som mulig i
originalemballasjen, for å unngå at det oppstår skader under
transporten. (Se figur 4)

4 Anlegget skal fortrinnsvis løftes med en kran samt 2 stropper
som er minst 8 m lange. (Se figur 4)

Bruk alltid beskyttere for å unngå at stroppene påfører skade, og
pass på plasseringen av anleggets tyngdepunkt.

5 Hvis det skal brukes en gaffeltruck, bør anlegget først
transporteres på pall, og deretter skal gaffeltruckens tinder føres
gjennom de store, rektangulære åpningene nederst på
anlegget. (Se figur 5)

5.1 Løft til enhver tid anlegget under pallen når du bruker en
gaffeltruck til å flytte anlegget til endelig plassering.

5.2 Når anlegget er plassert, fjernes emballasjen og gaffeltruckens
tinder føres gjennom de store, rektangulære åpningene nederst
på anlegget.

5. UTPAKKING OG PLASSERING AV ANLEGGET

■ Fjern de fire skruene som fester anlegget til pallen.

■ Sørg for at anlegget installeres i vater på et tilstrekkelig sterkt
fundament for å unngå vibrasjon og støy.

■ Sørg for at fundamentet under anlegget er større enn anleggs-
dybden på 765 mm. (Se figur 7)

■ Høyden på fundamentet må være minst 150 mm målt fra gulvet.

■ Anlegget må monteres på et sterkt langsgående fundament
(ramme av stålbjelker eller betong), som vist i figur 7.

■ Støtt opp anlegget med et fundament som er minst 67 mm
bredt. (Støttebenet på anlegget er 67 mm bredt, se figur 7.)

■ Utstyret som beskrives i denne håndboken, kan
forårsake elektronisk støy som følge av radiofrekvent
energi. Utstyret er i samsvar med spesifikasjoner som
skal gi tilfredsstillende beskyttelse mot slike
forstyrrelser. Dette gir imidlertid ingen garanti for at det
ikke kan oppstå forstyrrelser i enkelte installasjoner.
Det anbefales derfor å installere utstyret og elektriske
ledninger i god avstand fra stereoutstyr, datamaskiner
o.l.
(Se figur 3).

På steder med dårlig mottak må det være en avstand
på 3 m eller mer for å unngå elektromagnetisk inter-
ferens fra annet utstyr, og det må brukes ledningsrør til
strøm- og overføringsledninger.

■ I områder med stort snøfall må du velge et
installeringssted hvor snø ikke vil påvirke driften av
anlegget.

■ Kjølemediet R410A er et sikkert kjølemedium, som
verken er giftig eller brennbart. Skulle det imidlertid
lekke kjølemedium, kan det hende at konsentrasjonen
overskrider tillatte grenseverdier avhengig av rom-
størrelsen. På grunn av dette kan det være nødvendig
å ta forholdsregler mot lekkasje. Se kapitlet
"14. Forholdsregler ved kjølemedielekkasje" på
side 19.

■ Installer ikke på følgende steder.
• Steder der det kan finnes svovelsyrer og andre

etsende gasser i luften.
Kobberrør og loddede skjøter kan korrodere, noe
som kan forårsake kjølemedielekkasje.

• Steder der det kan finnes mineraloljetåke, sprut
eller damp i luften.
Plastdeler kan brytes ned og falle ut eller føre til
vannlekkasje.

• Steder der det finnes utstyr som produserer
elektromagnetiske bølger.
Elektromagnetiske bølger kan føre til at kontroll-
systemet svikter, noe som hindrer normal drift.

• Steder der det kan lekke brannfarlige gasser, der
det håndteres tynner, bensin og andre flyktige
stoffer, eller der det finnes karbonstøv og andre
brennbare stoffer i luften.
Gasslekkasje kan samle seg rundt anlegget, og
forårsake eksplosjon.

■ Ta hensyn til sterk vind, tyfoner og jordskjelv under
installeringen.
Feilaktig installering kan føre til at anlegget velter.

1 Datamaskin eller radio

2 Sikring

3 Jordfeilbryter

4 Fjernkontroll

5 Velger for kjøling/oppvarming

6 Luftbehandlingsanlegg

7 Kontrollboks

8 Sett med ekspansjonsventil

1 Emballasjemateriale

2 Åpning (stor)

3 Stropp

4 Åpning (liten) (40x45)

5 Beskytter

NB Bruk en ≤20 mm bred stropp som kan tåle vekten
av anlegget.

NB Bruk fyllstoff på gaffeltrucktindene for å unngå å
skade anlegget. Hvis malingen på bunnrammen
skaller av, kan den rusthindrende effekten
svekkes.

Bruk ikke stativ til bare å støtte hjørnene. (Se figur 6)

Modell A B

ERQ125 635 497

ERQ200+250 930 792

X Ikke tillatt (unntatt for ERQ125)

O Tillatt (i mm)
ERQ125~250A7W1B
Kondensator med vekselretter
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■ Fest anlegget på plass ved hjelp av fire
M12-forankringsbolter. Det er best å skru
inn forankringsboltene inntil lengden er
20 mm over fundamentets overflate.

6. KJØLEMEDIERØR

6.1. Installeringsverktøy

Pass på å bruke installeringsverktøy (påfyllingsslange for mano-
meter, osv.) som utelukkende benyttes for R410A-installasjoner for å
motstå trykket og hindre at fremmedelementer (f.eks. mineraloljer
som SUNISO og fuktighet) blandes i systemet.

Bruk 2-trinns vakuumpumpe med tilbakeslagsventil som kan suge ut
til –100,7 kPa (5 Torr, –755 mm Hg).

6.2. Valg av rørmateriell

1. Fremmedelementer inne i rørene (inkludert oljer for fabrikasjon)
må være 30 mg/10 m eller mindre.

2. Bruk følgende materialspesifikasjon for kjølemedierør:

■ Konstruksjonsmateriale: Sømløst kobberrør, deoksidert med
fosforsyre, for kjølemedium.

■ Herdingsgrad: Bruk rør med herdingsgrad som funksjon av
rørdiameteren, slik det er angitt i tabellen under.

■ Rørtykkelsen på kjølemedierørene må tilfredsstille kravene i
relevante lokale og nasjonale bestemmelser. Minste
rørtykkelse for R410A-rør må være i overensstemmelse med
tabellen under.

3. Dersom nødvendige rørdimensjoner (mål i tommer) ikke er
tilgjengelige, er det også tillatt å bruke andre diametere (mål i
mm), forutsatt at man tar hensyn til følgende:

■ Velg rørdimensjonen nærmest nødvendig dimensjon.

■ Bruk egnede adaptere for overgang fra rør med mål i tommer
til mm (kjøpes lokalt).

6.3. Rørtilkobling

Sørg for å utføre nitrogenblåsing ved slaglodding, men les først
avsnittet "Forholdsregler som må tas når kjølemedierørene
slagloddes" på side 4.

■ Lag til en renne for dreneringsvann rundt fundamentet
slik at avløpsvann kan dreneres vekk fra anlegget.

■ Dersom anlegget skal monteres på et tak, må du først
kontrollere takets bæreevne og dreneringsmuligheter.

■ Dersom anlegget monteres på en ramme, må du
montere vannsikringsbrettet innenfor en avstand på
150 mm under anlegget for å hindre at det utsettes for
vann som kommer inn fra undersiden.

■ Når anlegget installeres i
korroderende omgivelser,
brukes en mutter med
plastskive (1) for å beskytte
tiltrekkingsdelen på mutteren
mot rust.

Stikk ikke inn fingrer, stenger eller andre gjenstander i
luftinntaket eller luftutløpet. Når viften roterer ved høy
hastighet, vil den forårsake skade.

Bruk R410A når du skal fylle på kjølemedium.

Alt røropplegg må monteres av en godkjent kjølemontør,
og må tilfredsstille kravene i både lokale og nasjonale
bestemmelser.

Forholdsregler som må tas når kjølemedierørene
slagloddes

Bruk ikke flussmiddel når kjølemedierør i kobber slag-
loddes. (Gjelder spesielt for HFC-kjølemedierør.) Bruk
derfor fosforkobber tilsatsmetall til slaglodding (BCuP),
som ikke krever flussmiddel.

Flussmiddel har en ekstremt skadelig innvirking på
kjølemedierørene. Hvis det for eksempel brukes klorbasert
flussmiddel, vil det føre til at rørene korroderer. Inneholder
flussmiddelet spesielt fluor, vil dette skade kjølemedieoljen.

Sørg for å utføre nitrogenblåsing ved slaglodding. Slag-
lodding uten nitrogenerstatning eller utslipp av nitrogen i
rørledningen vil forårsake store mengder oksidert belegg
på innsiden av rørene, slik at ventilene og kompressorene i
kjølesystemet påvirkes ugunstig og hindrer normal drift.

Kontroller at det ikke lekker kjølemediegass når
installeringsarbeidet er fullført.

Det kan dannes giftig gass dersom kjølemediegass lekker
ut i rommet og kommer i kontakt med en brannkilde.

Luft ut området øyeblikkelig dersom det oppstår lekkasje.

Unngå all direkte kontakt med kjølemediet som har lekket
ut. Det kan forårsake frostskade.

2
0

 m
m

1

NB Pass på at oljen i pumpen ikke strømmer i motsatt
retning i systemet når pumpen ikke er i drift.

Rør Ø Rørmaterialets herdingsgrad

≤15,9 O

≥19,1 1/2H

 O = Glødet
 1/2H = Halvhardt

Rør Ø
Minste tykkelse 

t (mm)

9,5 0,80

15,9 0,99

19,1 0,80

22,2 0,80

NB Reduksjonsventilen for nitrogenet som slippes ut
under slagloddingen, skal stilles inn på 0,02 MPa eller
lavere. (Se figur 8)

Bruk ikke antioksidanter når du slaglodder rørskjøtene.

Rester kan tette til rør og ødelegge utstyr.

1 Røropplegg for kjølemedium

2 Sted som skal slagloddes

3 Nitrogen

4 Taping

5 Manuell ventil

6 Reduksjonsventil

7 Nitrogen
Installeringshåndbok
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6.4. Tilkoble kjølemedierørene

1 Tilkobling foran eller tilkobling på siden

Det er mulig å montere kjølemedierørene med tilkobling foran
eller på siden (når de tas ut fra bunnen), som vist på figuren.

2 Fjerne sammenklemte rør (Se figur 9)

Se figur 9.

3 Rørtilkoblinger

(Se figur 10)

■ Tilkobling foran:
Ta av dekselet på avstengingsventilen for å koble til

■ Tilkobling under:
Fjern de perforerte platene i bunnrammen, og før rørene under
bunnrammen.

■ Behandle tilleggsrøret på gassiden (2)
Ved tilkobling på siden kutter du tilleggsrøret på gassiden (2),
som vist på figur 11.

1 Tilkobling på venstre side

2 Tilkobling foran

3 Tilkobling på høyre side

NB Forholdsregler ved fjerning av perforert plate

■ Pass på at kledningen ikke skades.

■ Når du har fjernet platene, anbefales det å fjerne
skarpe kanter samt male kantene og områdene
rundt med utbedringsmaling for å hindre
rustdannelse.

■ Surr beskyttelsestape rundt elektriske ledninger
når de føres gjennom de perforerte platene slik at
de ikke skades.

Gjenværende gass eller olje i avstengingsventilen kan
sprenge bort de sammenklemte rørene. Hvis
instruksjonene i prosedyren nedenfor ikke følges
nøye, kan det forårsake skade på eiendom eller
personskade, som kan være alvorlig avhengig av
omstendighetene.

Følg prosedyren nedenfor for å fjerne det sammen-
klemte røret:

1. Ta av ventildekselet, og kontroller at
avstengingsventilene er helt stengt.

2. Koble en påfyllingsslange til utløpsportene på alle
avstengingsventilene.

3. Samle opp gass og olje fra det sammenklemte
røret ved hjelp av gjenvinningsenhet.

4. Når all gassen og oljen er samlet opp fra det
sammenklemte røret, frakobler du påfyllings-
slangen og lukker utløpsportene.

5. Hvis nedre del av det sammenklemte røret ser ut
som detalj A på figur 9, fortsetter du med trinn 8.
Hvis nedre del av det sammenklemte røret ser ut
som detalj B på figur 9, følger du instruksjonene i
trinn 6, 7 og 8.

6. Knip av nedre del av det minste sammenklemte
røret med egnet verktøy (f.eks. rørkutter eller
knipetang), slik at det dannes et tverrsnitt der
gjenværende olje kan dryppe ut i tilfelle
gjenvinningsenheten ikke fikk fjernet alt.

7. Vent til all oljen er dryppet ut.

8. Smelt slagloddingen ved hjelp av en brenner, og
fjern det sammenklemte røret, eller kutt av det
sammenklemte røret med en rørkutter.

1 2 3

Gassene må ikke luftes ut i
atmosfæren.

1 Sammenklemte rør

2 Avstengingsventil

3 Utløpsport

4 Sted hvor slagloddet metall skal smeltes

5 Liten del nederst på rør

Forholdsregler ved tilkobling av røropplegg.

■ Utfør slaglodding på gassavstengingsventilen før
du slaglodder på væskeavstengingsventilen.

■ Påfør slagloddingsmateriale, som vist på figuren.

■ Sørg for å bruke medfølgende tilleggsrør når du
monterer røropplegget på stedet.

■ Sørg for at det lokalt monterte røropplegget ikke
berører andre rør, bunnpanelet eller sidepanelet.
Sørg for å beskytte rørene, spesielt dem med
tilkobling på siden og under, med passende
isolasjon for å hindre at de kommer i kontakt med
kledningen.

A Tilkobling foran
Ta av dekselet på avstengingsventilen for å koble til

B Tilkobling under:
Fjern de perforerte platene i bunnrammen, og før rørene under 
bunnrammen

1 Avstengingsventil på gasside

2 Avstengingsventil på væskeside

3 Utløpsport for påfylling av kjølemedium

4 Tilleggsrør på gasside (1)

5 Tilleggsrør på gasside (2)

6 Tilleggsrør på væskeside (1)

7 Tilleggsrør på væskeside (2)

8 Slaglodding

9 Røropplegg på gassiden (kjøpes lokalt)

10 Røropplegg på væskesiden (kjøpes lokalt)

11 Trykk ut de perforerte platene (bruk en hammer)

1 Tilleggsrør på gasside

2 Sted hvor du skal kutte

3 Røropplegg på gassiden (kjøpes lokalt)

4 Fundament

Modell A B C D

ERQ125 (mm) 166 16 199 246
ERQ200 (mm) 156 17 188 247
ERQ250 (mm) 156 23 192 247
ERQ125~250A7W1B
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4 Begrensninger for rørlengde

4.1 Begrensninger ved installering

4.2 Slik beregner du tilleggsfylling av kjølemedium

Tilleggsfylling av kjølemedium R (kg)
R bør avrundes til enheter på 0,1 kg

Fastsett vekten av kjølemediet som skal tilleggsfylles, ved å se
under punktet "Tilleggsfylling av kjølemedium" på side 14, og fyll
på mengden som er angitt på etiketten for fluoriserte
drivhusgasser.

4.3 Diameter

6.5. Beskyttelse mot forurensning når rørene 
installeres

- Ta forholdsregler for å hindre at fremmedelementer som 
fuktighet og forurensning blandes inn i systemet.

- Vær svært forsiktig når du fører kobberrør gjennom vegger.
- Tett igjen alle åpninger i gjennomføringshullene for rør og 

ledninger ved hjelp av tetningsmateriale (kjøpes lokalt). 
(Kapasiteten til anlegget vil svekkes, og smådyr kan komme 
inn i maskinen.)
Eksempel på føring av rør ut på forsiden

7. LEKKASJETEST OG VAKUUMTØRKING

Anleggene ble kontrollert for lekkasjer av produsenten.

Utfør følgende inspeksjoner etter tilkobling av det lokale røropplegget.

1 Forberedelser

Se figur 12, koble en nitrogentank, kjøletank og vakuumpumpe
til utendørsanlegget, og utfør lufttetthetstest og vakuumtørking.
Avstengingsventilen og ventilene A og B på figur 12 skal være
åpne og stengt som angitt i tabellen nedenfor når lufttetthets-
testen og vakuumtørkingen utføres.

NB ■ Sørg for å bruke tilleggsrørene når du tilkobler
røropplegget på stedet.

■ Pass på at det lokale røropplegget ikke kommer i
kontakt med annet røropplegg, bunnrammen eller
sidepanelene til anlegget.

1 Utendørsanlegg

2 Sett med ekspansjonsventil

3 Luftbehandlingsanlegg

Maks. (m) Min. (m)

L1 50 5

L2 5 —

A –5 / +5(a)

(a) Under eller over utendørsanlegget.

—

B –30 / +30(a) —

R = (Total lengde (m) for væskerørdiameter på Ø9,5) x 0,059

Type utendørsanlegg Rørdimensjon (mm)

Gass Væske

125 Ø15,9 Ø9,5

200 Ø19,1 Ø9,5

250 Ø22,2 Ø9,5

L1

L2

A

B

1

2

3

Installeringsperiode Beskyttelsesmetode

Mer enn én måned Plugg røret
Mindre enn én måned Plugg eller tape igjen røret
Uansett periode

Når alt røropplegget er tilkoblet, må du kontrollere at det
ikke er gasslekkasje. Bruk nitrogen til å kontrollere for
gasslekkasje.

1 Trykkreduksjonsventil

2 Nitrogen

3 Måleinstrument

4 Tank (hevertsystem)

5 Vakuumpumpe

6 Påfyllingsslange

7 Utløpsport for påfylling av kjølemedium

8 Avstengingsventil for gassledning

9 Avstengingsventil for væskeledning

10 Utendørsanlegg

11 Til luftbehandlingsanlegg

12 Avstengingsventil ved utløpsport

13 Stiplet linje viser lokale rør

14 Ventil B

15 Ventil C

16 Ventil A

Status for 
ventilene A og B og 
avstengingsventilen

Ventil 
A

Ventil 
B

Ventil 
C

Avsteng-
ings-

ventil på 
væske-

side

Avsteng-
ings-

ventil på 
gasside

Utføre lufttetthetstest og 
vakuumtørking
(Ventil A må alltid være 
stengt. Ellers vil 
kjølemediet i anlegget 
renne ut.)

Steng Åpne Åpne Steng Steng

1 2 3

1 Tett igjen områdene merket med 
" ".
(Når rørene føres ut via 
frontpanelet.)

2 Røropplegg på gassiden

3 Røropplegg på væskesiden
Installeringshåndbok
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2 Lufttetthetstest og vakuumtørking

■ Lufttetthetstest:

Sett væske- og gassrørene under trykk tilsvarende 4,0 MPa
(40 bar) (trykket må ikke være høyere enn 4,0 MPa (40 bar)).
Dersom trykket ikke faller i løpet av 24 timer, har systemet
bestått testen. Dersom trykket faller, kontrollerer du hvor
nitrogenet lekker ut.

■ Vakuumtørking: Bruk en vakuumpumpe som kan gi et under-
trykk på –100,7 kPa (5 Torr, –755 mm Hg).

1. Sug ut av systemet via gass- og væskerørene ved å bruke en
vakuumpumpe i  over 2 t imer s l ik  at  systemet oppnår
–100,7 kPa. Når systemet har vært i denne tilstanden i mer enn
1 time, kontrollerer du om vakuummåleren har steget. Dersom
den stiger, kan det være fuktighet eller lekkasjer i systemet.

2. Følgende skal gjøres dersom det er en mulighet for at det er
fuktighet igjen inne i røret (hvis røropplegget utføres mens det
regner eller skjer over lang tid, kan regnvann komme inn i røret
mens arbeidet pågår).
Når systemet er blitt sugd ut i 2 timer, settes systemet under et
trykk på 0,05 MPa (vakuumpause) med nitrogengass. Deretter
suges systemet ut igjen ved hjelp av vakuumpumpen i 1 time til
–100,7 kPa (vakuumtørking). Dersom systemet ikke kan suges
til –100,7 kPa i løpet av 2 timer, gjentas operasjonen med
vakuumpause og vakuumtørking.
Når systemet har vært under vakuum i 1 time, kontrollerer du at
vakuummåleren ikke stiger.

8. UTVENDIG KABLING

NB Sørg for å utføre lufttetthetstest og
vakuumtørking ved hjelp av utløps-
portene på avstengingsventilene på
væskesiden og på gassiden. (For
plassering av utløpsport, se etiketten
Forholdsregler, som er festet på front-
panelet på utendørsanlegget.)

■ Se "11.3. Driftsprosedyre for
avstengingsventil" på side 13 for
nærmere opplysninger om hvordan du skal
håndtere avstengingsventilen.

■ Bruk alltid spesialverktøyet for arbeid med R410A-
kjølemedium for å hindre forurensning og
forhindre utilstrekkelig trykkmotstand.

NB Pass på at det brukes nitrogengass. 

Alt elektrisk opplegg med tilhørende komponenter må
monteres av en sertifisert elektriker, og må tilfredsstille
kravene i de relevante lokale og nasjonale forskrifter.

Det elektriske opplegget må utføres etter de koblings-
skjemaer og instruksjoner som du finner nedenfor.

Sørg for at utstyret kobles til en egen strømkrets. Bruk aldri
en strømkrets som deles med andre apparater. Dette kan
føre til elektrisk støt eller brann.

Sørg for å installere jordfeilbryter.
(Siden dette anlegget bruker en vekselretter, må du
installere en jordfeilbryter som kan håndtere høye harmo-
niske oversvingninger for å hindre at selve jordfeilbryteren
ikke fungerer som den skal.)

Anlegget må ikke brukes før arbeidet på kjølemedierørene
er fullført.
(Kompressoren kan bli ødelagt hvis anlegget brukes før alt
rørarbeidet er utført.)

Du må aldri fjerne en termistor, føler, osv. når du skal
tilkoble strømledninger og overføringsledninger.
(Kompressoren kan bli ødelagt hvis den brukes uten
termistor, føler, osv.)

Dette produktets detektor for motfasevern fungerer bare
når produktet er startet opp. Derfor utføres heller ikke
motfasedetektering mens produktet er i normal drift.

Detektoren for motfasevern er konstruert slik at den
stanser produktet hvis det skjer noe unormalt etter
oppstart.

Erstatt to av de tre fasene (L1, L2 og L3) under drift på
motfasevernkrets.

Hvis det er fare for motfase etter et kortvarig strømbrudd
og strømmen går og kommer igjen mens produktet er i
drift, fester du en motfasevernkrets lokalt. Hvis produktet
kjøres i motfase, kan kompressoren og andre deler bli
ødelagt.

Det må finnes en frakoblingsanordning for det lokale
ledningsopplegget i henhold til regler for elektrisk arbeid.
(Det må finnes en felles frakoblingsbryter for alle poler på
anlegget.)
ERQ125~250A7W1B
Kondensator med vekselretter
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8.1. Internkabling – Tabell for deler

Se klistremerket med koblingsskjema på anlegget. Forkortelsene er
angitt nedenfor:

A1P~A7P................Trykt kretskort

BS1~BS5................Trykknappbryter (modus, innstilling, gå tilbake,
test, tilbakestilling)

C1,C63,C66 ...........Kondensator

DS1,DS2 ................Lysomkobler

E1HC~E3HC..........Veivhusvarmer

F1U ........................Sikring (650 V, 8 A, B) (A4P) (A8P)

F1U,F2U.................Sikring (250 V, 3,15 A, T) (A1P)

F5U ........................Feltsikring

F400U ....................Sikring (250 V, 6,3 A, T) (A2P)

H1P~H8P ...............Lysdiode (servicemonitor oransje)

H2P: Under forberedelse eller prøvekjøring når
den blinker

H2P: Påviser funksjonsfeil når den lyser

HAP........................Kontrollampe (servicemonitor grønn)

K1...........................Magnetisk relé

K2...........................Magnetisk kontaktor (M1C)

K2M,K3M ...............Magnetisk kontaktor (M2C,M3C) (kun for
ERQ250)

K1R,K2R ................Magnetisk relé (K2M,K3M)

K3R~K5R ...............Magnetisk relé (Y1S~Y3S)

K6R~K9R ...............Magnetisk relé (E1HC~E3HC)

L1R.........................Reaktor

M1C~M3C..............Motor (kompressor)

M1F,M2F ................Motor (vifte)

PS ..........................Bryter for strømtilførsel (A1P,A3P)

Q1DI.......................Jordfeilbryter (kjøpes lokalt)

Q1RP .....................Krets for motfasedetektering

R1T ........................Termistor (ribbe) (A2P)

R1T ........................Termistor (luft) (A1P)

R2T ........................Termistor (innsugning)

R4T ........................Termistor (avisingsvæske for konvektor)

R5T ........................Termistor (konvektorutløp)

R6T ........................Termistor (væskerørmottaker)

R7T ........................Termistor (akkumulator)

R10.........................Motstand (strømføler) (A4P) (A8P)

R31T~R33T............Termistor (utløp) (M1C~M3C)

R50,R59 .................Motstand

R95.........................Motstand (strømgrense)

S1NPH ...................Trykkføler (høy)

S1NPL....................Trykkføler (lav)

S1PH,S3PH ...........Trykkbryter (høy)

SD1 ........................Inngang for sikkerhetsanordninger

T1A.........................Gjeldende føler (A6P,A7P)

V1R ........................Strømmodul (A4P,A8P)

V1R,V2R ................Strømmodul (A3P)

X1A,X4A.................Kontakt (M1F,M2F)

X1M........................Rekkeklemme (strømtilførsel)

X1M........................Rekkeklemme (styring) (A1P)

X1M........................Rekkeklemme (A5P)

Y1E,Y2E.................Ekspansjonsventil (elektronisk type) (hoved,
underkjøling)

Y1S ........................Magnetventil (forbikobling for varm gass)

Y2S ........................Magnetventil (oljeretur)

Y3S ........................Magnetventil (4-veisventil)

Y4S ........................Magnetventil (innsprøyting)

Z1C~Z7C............... Støyfilter (ferrittkjerne)

Z1F ........................ Støyfilter (med innkoblingsdemper)

L1,L2,L3................. Strømførende

N............................ Nulleder

............... Utvendig kabling

................. Rekkeklemme

......................... Kontakt

......................... Kontaktpunkt

.......................... Jordingsbeskyttelse (skrue)

BLK........................ Svart

BLU........................ Blå

BRN....................... Brun

GRN....................... Grønn

GRY....................... Grå

ORG ...................... Oransje

PNK ....................... Rosa

RED....................... Rød

WHT ...................... Hvit

YLW ....................... Gul

8.2. Tilleggsutstyr til velger for kjøling/oppvarming

S1S........................ Velgebryter (vifte, kjøling/oppvarming)

S2S........................ Velgebryter (kjøling/oppvarming)

NB ■ Dette koblingsskjemaet gjelder kun for utendørs-
anlegget.

■ Se installeringshåndboken ved bruk av tilleggs-
adapteren.

■ Se installeringshåndboken for å få vite hvordan du
tilkobler ledningsopplegg for overføring F1-F2
mellom utendørsanlegg, samt hvordan du bruker
bryter BS1~BS5 og DS1, DS2.

■ Anlegget må ikke betjenes ved å kortslutte
beskyttelsesanordning S1PH.

NB ■ Bruk bare kobberledere.

■ For ledningstilkoblinger til den sentrale fjern-
kontrollen, se installeringshåndboken for den
sentrale fjernkontrollen.

■ Bruk isolert ledning til strømledningen.
Installeringshåndbok
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8.3. Krav for strømkrets og kabler

Det må finnes en egen strømkrets (se tabellen nedenfor) for tilkobling
av anlegget. Denne strømkretsen må beskyttes med nødvendige
sikkerhetsanordninger, dvs. en hovedbryter, en treg sikring for hver
fase, samt en jordfeilbryter.

Når du bruker reststrømsdrevne strømbrytere, må du sørge for å
bruke en høyhastighetstype for 300 mA restdreven merkestrøm.

Viktig punkt om kvaliteten på offentlig strømtilførsel

Dette utstyret er i samsvar med henholdsvis:

■ EN/IEC 61000-3-11(1), forutsatt at systemets impedans Zsys er
lavere enn eller lik Zmax, og

■ EN/IEC 61000-3-12(2), forutsatt at kortslutningsstrømmen Ssc er
høyere enn eller lik minimumsverdien for Ssc

ved grensesnittpunktet mellom brukerens tilførsel og det offentlige
systemet. Det er montørens eller brukeren av utstyret sitt ansvar å
sikre, ved om nødvendig å forhøre seg med operatøren av
distribusjonsnettet, at utstyret bare er koblet til en tilførsel der
henholdsvis:

■ Zsys er lavere enn eller lik Zmax, og

■ Ssc er høyere enn eller lik minimumsverdien for Ssc.

Sørg for å montere en hovedbryter for hele systemet.

8.4. Generelle advarsler 

■ Opptil 3 anlegg kan tilkobles med tverrforbundet lednings-
opplegg for strømkilden mellom utendørsanlegg. Anlegg med
mindre kapasitet må imidlertid tilkobles nedstrøms. Se tekniske
data for nærmere detaljer.

■ Sørg for å tilkoble strømtilførselsledningen til rekkeklemmen for
strømtilførsel og deretter feste den med klemmer, som vist på
figur 13 og beskrevet i kapittel "8.8. Tilkobling av strømtilførsel:
strømledning" på side 11.

■ Se tekniske data for betingede tilkoblinger.

■ Ettersom dette anlegget er utstyrt med en vekselretter, vil
installasjonen av en fasekondensator ikke bare redusere
virkningen av strømforbedringen, men det kan også forårsake
unormal oppvarming av kondensatoren som følge av høy-
frekvente bølger. Installer derfor aldri en fasekondensator.

■ Variasjoner i strømtilførselen må holdes innenfor 2% av
merkestrømmen.
• Store variasjoner vil forkorte levetiden på glatte-

kondensatoren.
• Når variasjonen i strømtilførselen overstiger 4% av

merkestrømmen, stanses driften og det vises en feilmelding
som et vernetiltak.

■ Følg det elektriske koblingsskjemaet som leveres med anlegget,
når du utfører elektrisk koblingsarbeid.

■ Slå av all strøm før du fortsetter med koblingsarbeidet.

■ Ledninger skal alltid jordes. (I samsvar med landets nasjonale
bestemmelser.)

■ Jordledningen må ikke kobles til gassrør, kloakkrør, lynavledere
eller telefonjordledninger. Dette kan forårsake elektrisk støt.
• Forbrenningsrør for gass: Kan eksplodere eller begynne å

brenne ved gasslekkasjer.
• Kloakkrør: Ingen jordingseffekt oppnås hvis det brukes harde

plastrør.
• Telefonjordledninger og lynavledere: Farlig ved lynnedslag

på grunn av unormal stigning i elektrisk spenning i bakken.
■ Dette anlegget bruker en vekselretter og produserer derfor støy,

noe som må reduseres for å unngå å forstyrre andre
anordninger. Kledningen kan bli elektrisk ladet som følge av at
det lekker strøm, og må utlades via jordningen.

■ Sørg for å installere jordfeilbryter. (Én som kan håndtere
høyfrekvent elektrisk støy.)
(Dette anlegget bruker en vekselretter, noe som innebærer at
det må benyttes en jordfeilbryter som kan håndtere høyfrekvent
elektrisk støy, for å hindre at selve jordfeilbryteren ikke fungerer
som den skal.)

■ Det må brukes jordfeilbrytere som spesifikt beskytter mot
jordfeil, sammen med en hovedbryter og sikring for bruk med
ledningsopplegg.

■ Strømtilførselen må aldri tilkobles i motfase.
Anlegget kan ikke fungere normalt i motfase. Hvis du tilkobler i
motfase, skal to av de tre fasene erstattes.

■ Dette anlegget har motfasedetekteringskrets. (Hvis den
aktiveres, må du kun bruke anlegget etter å ha rettet på
ledningsopplegget.)

■ Strømtilførselsledningene må festes skikkelig.
■ Utstyret blir ødelagt hvis strømtilførselen har manglende eller feil

N-fase.
■ Påse at alt ledningsopplegg er sikret, at spesifiserte ledninger er

brukt, og at ingen eksterne krefter innvirker på kontakten eller
ledningene.

■ Feil tilkoblinger eller montering kan medføre brann.

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

Fase og 
frekvens Spenning

Minimum 
strøm-
styrke

Anbefalte 
sikringer

Tverrsnitt av 
overførings-

ledning

ERQ125 3N~ 50 Hz 400 V 11,9 A 16 A 0,75~1,25 mm2

ERQ200 3N~ 50 Hz 400 V 18,5 A 25 A 0,75~1,25 mm2

ERQ250 3N~ 50 Hz 400 V 21,6 A 25 A 0,75~1,25 mm2

(1) Europeisk/internasjonal teknisk standard som fastsetter grenseverdiene for 
spenningsendringer, spenningssvingninger og flimring i offentlige 
svakstrømsystemer for utstyr med merkestrøm ≤75 A.

(2) Europeisk/internasjonal teknisk standard som fastsetter grenseverdiene for 
harmonisk strøm produsert av utstyr som er koblet til offentlige 
svakstrømsystemer med en inngangsstrøm på >16 A og ≤75 A per fase.

Zmax (Ω) Minimumsverdi for Ssc

ERQ125 — —

ERQ200 — 889 kVA

ERQ250 0,27 842 kVA

NB ■ Velg strømforsyningskabelen i samsvar med
lokale og nasjonale forskrifter.

■ Ledningenes tverrsnitt må være i overens-
stemmelse med gjeldende lokale og nasjonale
forskrifter.

■ Spesifikasjoner for lokale strømledninger og
forgreningsopplegg er i samsvar med IEC60245.

■ LEDNINGSTYPE H05VV(*)
*Bare i beskyttede rør (bruk H07RN-F der
beskyttede rør ikke blir brukt).

I overensstemmelse med gjeldende lokale og nasjonale
forskrifter skal det finnes en hovedbryter eller annen
frakoblingsanordning med en berøringsavstand på alle
poler i det faste ledningsopplegget.
ERQ125~250A7W1B
Kondensator med vekselretter
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8.5. Systemeksempler

(Se figur 14)

8.6. Ledende strømledning og overføringsledning

■ Pass på at strømledningen og overføringsledningen går
gjennom en ledningsnippel.

■ Før inn strømledningen fra det øverste hullet på den venstre
sideplaten fra fremsiden av hovedanlegget (gjennom lednings-
nippelen på monteringsplaten for det elektriske opplegget) eller
fra et perforert hull som kan slås ut i anleggets bunnplate. (Se
figur 15)

Forholdsregler ved fjerning av perforert plate

■ Når du skal trykke ut en perforert plate, slår du på den med en
hammer.

■ Når du har fjernet platene, anbefales det å male kantene og
områdene rundt med utbedringsmaling for å hindre rust-
dannelse.

■ Når du fører elektriske ledninger gjennom de perforerte platene,
bør du fjerne skarpe kanter fra platene. Surr beskyttelsestape
rundt ledningene for å hindre at de skades, før ledningene
gjennom beskyttende kabelkanaler som kjøpes lokalt, eller fest
lokalt innkjøpte, egnede ledningskoblinger eller gummibøssinger
på de perforerte platene.

8.7. Tilkobling av strømtilførsel: valg av kjøling/
oppvarming

(Se figur 16)

Feste overføringsledningene (Se figur 17)

Innvendig i bryterboks

Utvendig anlegg

1 Lokal strømtilførsel for utendørsanlegg (400 V)

2 Sikring

3 Jordfeilbryter

4 Utendørsanlegg

5 Til kontrollboks
Bruk lederen med mantlet ledning (2-leder) (16 V, ingen polaritet)

6 Kontakt for strømtilførsel

7 Kretskort for utendørsanlegg (A1P)

8 Kontrollboks

9 Lokal strømtilførsel for kontrollboks (mantlet ledning) (230 V)

1 Elektrisk koblingsskjema. Skrevet bak på dekselet til strømboksen

2 Strømledning og jordledning mellom utendørsanlegg (innvendige 
ledningsrør)
(Når ledningene føres ut gjennom sidepanelet.)

3 Overføringsledning

4 Røråpning

5 Ledningsrør

6 Strømledning og jordledning

7 Skjær ut de mørke områdene før bruk

8 Gjennom åpning

1 Perforert plate

2 Skarp kant

3 Hvis det er mulig for småkryp å komme inn i systemet gjennom 
platene, tetter du igjen åpningene med emballasje (gjøres på 
stedet).

2 31

■ Bruk et strømledningsrør til strømledningen.

■ På utsiden av anlegget må du sørge for at lav-
spenningsledninger (f.eks. til fjernkontrollen, mellom
anlegg, osv.) og høyspenningsledninger ikke kommer
i kontakt med hverandre, men har en avstand på
minst 50 mm. Nærkontakt kan medføre elektrisk støy,
funksjonsfeil og brudd.

■ Kontroller at du kobler strømledningen til rekke-
klemmen for strømtilførsel, og fest den som beskrevet
under "8.8. Tilkobling av strømtilførsel: strømledning"
på side 11.

■ Sammenkobling mellom anlegg skal festes som
beskrevet i "8.7. Tilkobling av strømtilførsel: valg av
kjøling/oppvarming" på side 10.
• Fest ledningene med tilleggsklemmer, slik at de

ikke berører rørene og kontaktene ikke kan
utsettes for utvendig trykk.

• Sørg for at ledningene og dekselet til strømboksen
ikke stikker opp, og lukk dekselet skikkelig.

1 Velger for kjøling/oppvarming

2 Kretskort for utendørsanlegg (A1P)

3 Pass på polariteten

4 Bruk lederen med mantlet ledning (2-leder) (ingen polaritet)

5 Kontrollboks

6 Utendørsanlegg

1 Fjernkontrolledning for omkobling mellom kjøling/oppvarming (når det 
er tilkoblet en fjernkontroll for omkobling mellom kjøling/oppvarming 
(tilleggsutstyr) eller kontrollboksen (kjøpes lokalt) er tilkoblet) (ABC) 

2 Fest til angitte plastbraketter ved hjelp av klemmemateriale som kjøpes 
lokalt.

3 Ledningsopplegg mellom anleggene (kontrollboks – utendørs) (F1+F2 
venstre)

4 Plastbrakett

■ Koble aldri strømtilførselen til rekkeklemmen for over-
føringsledning. Ellers kan hele systemet bryte
sammen.

■ Koble aldri 400 V til rekkeklemmen for sammen-
koblingsledninger. Da vil hele systemet bryte
sammen.
- Ledningene fra kontrollboksen må kobles til 

kontaktene F1/F2 (inn/ut) på kretskortet til 
utendørsanlegget.

- Når sammenkoblingsledningene inne i anlegget er 
montert, vikler du dem inn med tape sammen med 
kjølemedierørene, som vist i figur 18.

Bruk alltid 0,75 til 1,25 mm2 vinylisolerte, mantlede
ledninger eller kabler (2-kjernet ledninger) til oven-
nevnte ledningsopplegg. (3-kjernet ledningskabel er
kun tillatt for fjernkontrollen for omkobling mellom
kjøling/oppvarming.)

1 Væskerør

2 Gassrør

3 Isolator

4 Sammenkoblingsledninger

5 Tape
Installeringshåndbok
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Innstilling av kjøling/oppvarming

1 Stille inn kjøling/oppvarming med fjernkontrollen tilkoblet
kontrollboksen.

La velgebryteren for kjøling/oppvarming (DS1) på kretskortet til
utendørsanlegget være som innstilt fra fabrikken IN/D UNIT. (Se
figur 19)

2 Foreta innstilling av kjøling/oppvarming med velgeren for kjøling/
oppvarming.

Koble fjernkontrollen for valg av kjøling/oppvarming (tilleggs-
utstyr) til A/B/C-kontaktene, og still velgebryteren for kjøling/
oppvarming (DS1) på utendørsanleggets kretskort (A1P) på
OUT/D UNIT. (Se figur 20)

3 Foreta innstilling av kjøling/oppvarming med kontrollenheten
(kjøpes lokalt). 

La velgebryteren for kjøling/oppvarming (DS1) på kretskortet til
utendørsanlegget (A1P) stå på OUT/D UNIT. (Se figur 20).
Koble A/B/C-kontaktene til kontrollenheten (kjøpes lokalt) slik at:
- A/B/C-kontaktene ikke er koblet for kjøledrift
- A- og C-kontaktene er kortsluttet for drift med oppvarming
- B- og C-kontaktene er kortsluttet for kun viftedrift

8.8. Tilkobling av strømtilførsel: strømledning

Strømledningen må festes til plastbraketten ved hjelp av klemme-
materiale som kjøpes lokalt.

De grønn- og gulstripede ledningene må brukes til jording. (Se
figur 13)

■ Pass på å holde strømledningen og overførings-
ledningen fra hverandre.

■ Vær oppmerksom på polariteten for overførings-
ledningen.

■ Kontroller at overføringsledningen festes som vist på
figur 20.

■ Kontroller at ledningsopplegget ikke kommer i kontakt
med kjølemedierørene.

■ Lukk dekselet skikkelig, og ordne de elektriske
ledningene slik at dekselet eller andre deler ikke
løsner.

■ Hvis du ikke bruker kabelkanal, må du sørge for å
beskytte ledningene med vinylrør o.l. slik at kanten
etter den perforerte platen ikke kutter ledningene.

1 Fjernkontroll

1 Velger for kjøling/oppvarming

Vil du ha drift med lavt støynivå, må du skaffe tilleggs-
utstyret "Adapter for ekstern styring av utendørsanlegg"
(DTA104A61/62).

For ytterligere detaljer, se installeringshåndboken som
følger med adapteren.

1 Strømtilførsel (400 V, 3N~ 50 Hz)

2 Sikring

3 Jordfeilbryter

4 Jordledning

5 Rekkeklemme for strømtilførsel

6 Tilkoble hver enkelt strømledning
RED til L1, WHT til L2, BLK til L3 og BLU til N

7 Jordledning (GRN/YLW)

8 Fest strømledningen til plastbraketten ved hjelp av en lokalt kjøpt 
klemme, for å hindre at kontakten utsettes for utvendig trykk. 

9 Klemme (kjøpes lokalt)

10 Koppskive

11 Det anbefales å bøye lederen når jordledningen skal tilkobles.

■ Når du fører ut jordledningene, sørger du for at det er
en avstand på 50 mm eller mer fra kompressorlederne.
Hvis dette ikke overholdes, kan det hende at andre
anlegg som er koblet til samme jording, ikke fungerer
som de skal.

■ Når du kobler til strømledningen, må jordingen være
lagt opp før du oppretter strømførende tilkoblinger. Når
du trekker ut strømledningen, må strømførende
tilkoblinger være atskilt før jordingen. Lengden på
lederne mellom festepunktet for strømledningen og
selve rekkeklemmen må være slik at de strømførende
lederne strammes før jordlederen i tilfelle strøm-
ledningen trekkes ut av ledningsfestet.

Forholdsregler ved legging av strømledninger

■ Tilkoble ikke ledninger av ulik tykkelse til rekke-
klemmen for strøm. (Slakk i strømledningene kan
forårsake unormal varme.)

■ Følg figuren nedenfor når du tilkobler ledninger av
samme tykkelse.

■ Bruk angitt strømledning til ledningsopplegget, og
tilkoble skikkelig. Deretter fester du ledningen for å
hindre at rekkeklemmen utsettes for eksternt press.

■ Bruk riktig skrutrekker til å stramme kontaktskruene.
En skrutrekker med for lite hode vil skrelle av hodet,
og gjøre det umulig å stramme skruene skikkelig.

■ Overstramming av kontaktskruene kan ødelegge dem.

■ Se tabellen under for tiltrekkingsmoment for
kontaktskruene.

Råd ved tilkobling av jordledning

Når du trekker ut jordledningen, strekker du den slik at den
føres gjennom den utskårede delen av koppskiven. (Feil
jordingstilkobling kan forhindre god jording.) (Se figur 13)

Tiltrekkingsmoment (N•m)

M8 (Rekkeklemme for strøm)
5,5~7,3

M8 (Jord)

M3 (Rekkeklemme for sammenkobling 
mellom anlegg) 0,8~0,97
ERQ125~250A7W1B
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8.9. Eksempel på elektrisk ledningsopplegg inne i 
anlegg

Se figur 21.

9. RØRISOLASJON

Du må isolere røropplegget når du har utført lekkasjetesten og
vakuumtørkingen. Ta hensyn til følgende punkt:

■ Sørg for å foreta en fullstendig isolering av alle tilkoblingsrør og
kjølemediegrensett.

■ Sørg for å isolere væske- og gassrør (for alle anleggene).

■ Bruk varmebestandig polyetylenskum som kan tåle en tempera-
tur på 70°C for væskesiden av røropplegget, og polyetylenskum
som tåler en temperatur på 120°C for røropplegget på gassiden.

■ Forsterk isolasjonen på kjølemedierørene i henhold til
installeringsområdet.

Det kan dannes kondens på overflaten til isolasjonen.

■ Hvis det er fare for at kondens på avstengingsventilen kan
dryppe inn i luftbehandlingsanlegget gjennom åpninger mellom
isolasjonen og rørene fordi utendørsanlegget er plassert høyere
enn luftbehandlingsanlegget, må dette forhindres ved å tette til
rundt tilkoblingene. Se figur 22.

■ For kjøleanlegg er det tilstrekkelig med isolasjon som kan tåle en
temperatur på 70°C for røropplegget på gassiden.

10. KONTROLLERE ANLEGG OG 
INSTALLASJONSFORHOLD

Sørg for at følgende kontrolleres:

Røroppleggarbeidet

1 Påse at rørdimensjonen er korrekt.

Se "6.2. Valg av rørmateriell" på side 4.

2 Påse at isoleringsarbeidet er utført.

Se "9. Rørisolasjon" på side 12.

3 Påse at det ikke finnes defekte kjølemedierør.

Se "6. Kjølemedierør" på side 4.

Elektrisk arbeid

1 Påse at det ikke finnes defekte strømledninger eller løse
muttere.

Se "8. Utvendig kabling" på side 7.

2 Påse at det ikke finnes defekte overføringsledninger eller løse
muttere.

Se "8. Utvendig kabling" på side 7.

3 Påse at isolasjonsmotstanden for hovedstrømkretsen ikke er
svekket.

Kontroller ved hjelp av en megatester for 500 V at isolasjons-
motstanden er på 2 MΩ eller mer ved å sette på en spenning på
500 V likestrøm mellom strømkontaktene og jord. Bruk aldri
megatesteren på overføringsledningene (mellom utendørs- og
luftbehandlingsanlegg, utendørsanlegg og velger for KJØLING/
OPPVARMING, osv.).

11. PÅFYLLING AV KJØLEMEDIUM

Utendørsanlegget er blitt påfylt kjølemedium på fabrikken, men
avhengig av rørlengden etter installering, kan det hende at
tilleggsfylling er nødvendig.

Følg fremgangsmåten som er beskrevet i dette kapitlet, for å få vite
hvordan du fyller på ekstra kjølemedium.

11.1. 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: R410A
GWP(1)-verdi: 1975

(1) GWP = global oppvarmingsevne

Fyll ut følgende med merkeblekk:

■ ➀ kjølemediemengden i produktet som fylles på ved fabrikken

■ ➁ mengden ekstra kjølemedium som etterfylles på stedet

■ ➀+➁ den totale mengden kjølemedium som er påfylt

på etiketten for fluoriserte drivhusgasser som følger med produktet.

1 Elektrisk ledningsopplegg

2 Ledningsopplegg mellom utendørsanlegg og kontrollboks

3 Fest til strømboksen med klemmer som kjøpes lokalt.

4 Når strøm-/jordledningene føres ut fra høyre side:

5 Når du fører ut fjernkontrolledningen og sammenkoblingen mellom 
anlegg, sørger du for at det er en avstand på 50 mm eller mer til 
strømledningen. Sørg for at strømledningen ikke kommer i kontakt 
med oppvarmede deler ( ).

6 Fest til baksiden av støttepilaren med klemmer som kjøpes lokalt.

7 Når du fører ut sammenkoblingen mellom anlegg fra åpningen for 
røropplegget:

8 Når du fører ut strøm-/jordledningene foran:

9 Når du fører ut jordledningene fra venstre side:

10 Jordledning

11 Under ledningsarbeidet må du passe på at du ikke løsner 
lydisolatorene fra kompressoren.

12 Strømtilførsel

13 Sikring

14 Jordfeilbryter

15 Jordledning

16 Utendørsanlegg

Omgivelses-
temperatur Luftfuktighet Minimum tykkelse

≤30°C 75% til 80% relativ 
luftfuktighet 15 mm

>30°C ≥80 relativ 
luftfuktighet 20 mm

1 Avstengingsventil for gassledning

2 Avstengingsventil for væskeledning

3 Utløpsport for påfylling av kjølemedium

4 Tetning

5 Isolasjon

6 Sammenkoblingsrør mellom luftbehandlingsanlegg og 
utendørsanlegg

Sørg for å isolere det lokale røropplegget ettersom
berøring kan medføre brannskade.

Kjølemedium kan ikke fylles på før alt lokalt opplegg av
ledninger og rør er utført.

Påfylling av kjølemedium må bare skje etter at lekkasjetest
og vakuumtørking er utført.
Installeringshåndbok
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Den utfylte etiketten må festes på innsiden av produktet og nær
produktets påfyllingsport (f.eks. på innsiden av servicedekselet).

11.2. Forholdsregler ved påfylling av R410A

Sørg for å fylle på angitt mengde kjølemedium i væskeform i væske-
røret.

Siden dette er et blandet kjølemedium, så kan kjølemediesammen-
setningen endres og hindre normal drift hvis det tilsettes i gassform.

■ Før påfylling må du kontrollere om sylinderen for kjølemedium er
utstyrt med hevertrør.

■ Sørg for å bruke verktøy som kun er beregnet for R410A for å
sikre riktig trykkmotstand samt for å hindre at det kommer inn
fremmedelementer i systemet.

11.3. Driftsprosedyre for avstengingsventil

Dimensjon på avstengingsventil

Dimensjonene på avstengingsventilene som er koblet til systemet, er
angitt i tabellen nedenfor.

Åpne avstengingsventil (Se figur 23)

1. Ta av dekselet, og drei ventilen mot klokken med sekskant-
nøkkelen.

2. Drei akselen helt til den stanser.

3. Sørg for å feste dekselet skikkelig. Se tabellen under.

Lukke avstengingsventil (Se figur 23)

1. Ta av dekselet, og drei ventilen med klokken med sekskant-
nøkkelen.

2. Stram ventilen godt inntil akselen treffer tetningen på
hoveddelen.

3. Sørg for å feste dekselet skikkelig.
Se tabellen ovenfor for tiltrekkingsmomentet.

NB Nasjonal gjennomføring av EU-forskrifter om enkelte
fluoriserte drivhusgasser kan kreve at landets offisielle
språk brukes på anlegget. Det følger derfor med en
ekstra flerspråklig etikett for fluoriserte drivhusgasser
for anlegget.

Du finner instruksjoner bak på etiketten om hvordan
den skal festes.

Fyll på det flytende kjøle-
mediet når sylinderen er 
i stående posisjon.

Fyll på det flytende kjøle-
mediet når sylinderen 
står opp ned.

Fyller du på et medium som ikke er egnet for formålet, kan
dette føre til eksplosjon og ulykke. Pass derfor på at kun
riktig kjølemedium (R410A) fylles på.

Kjølemediebeholdere må åpnes med forsiktighet.

3

56

2

1

4 1 kjølemediemengde 
i produktet som fylles 
på ved fabrikken:
se anleggets merkeplate

2 mengde ekstra 
kjølemedium som 
etterfylles på stedet

3 total mengde kjøle-
medium som er påfylt

4 Inneholder fluoriserte 
drivhusgasser som er 
inkludert i Kyoto-avtalen

5 utendørsanlegg

6 sylinder for kjølemedium 
og grenrør for påfylling

■ Avstengingsventilen må ikke åpnes før alt røropplegg og
elektrisk arbeid under "10. Kontrollere anlegg og
installasjonsforhold" på side 12 er fullført. Hvis
avstengingsventilen står åpen uten at strømmen er slått
på, kan dette føre til at det samles kjølemedium inne i
kompressoren, noe som igjen kan bryte ned isolasjonen.

■ Bruk alltid en påfyllingsslange for tilkobling av
utløpsport.

■ Når dekselet er trukket til, kontrollerer du at det ikke
lekker kjølemedium.

Type ERQ125 ERQ200 ERQ250

Avstengingsventil for væskeledning Ø9,5

Avstengingsventil for gassledning Ø15,9 Ø19,1 Ø25,4(a)

(a) Modell ERQ250 kan benytte lokale rør med Ø22,2 for tilleggsrøret som følger 
med anlegget.

1 Utløpsport

2 Deksel

3 Sekskantet hull

4 Aksel

5 Tetning

Utsett ikke avstengingsventilen for unødig trykk. Det
kan medføre at ventilen brekker ettersom den ikke er
en tilbakeslagstype. Bruk alltid spesialverktøy.

Dimensjon på 
avstengingsventil

Tiltrekkingsmoment N•m (drei med klokken for å lukke)

Aksel

Deksel 
(ventildeksel) UtløpsportVentil

Sekskant-
nøkkel

Ø9,5 5,4~6,6 4 mm 13,5~16,5

11,5~13,9
Ø15,9 13,5~16,5 6 mm 23,0~27,0

Ø19,1
27,0~33,0 8 mm 22,5~27,5

Ø25,4
ERQ125~250A7W1B
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11.4. Tilleggsfylling av kjølemedium

Følg fremgangsmåtene nedenfor.

1 Påfylling mens utendørsanlegget er i stillstand

1. Beregn hvor mye kjølemedium som skal fylles på, ved hjelp av
formelen som er forklart i kapitlet "4.2 Slik beregner du
tilleggsfylling av kjølemedium" på side 6.

2. Åpne ventil C (ventilene A og B samt avstengingsventilene må
forbli stengt), og fyll på nødvendig mengde kjølemedium via
utløpsporten for avstengingsventilen på væskesiden.

■ Når nødvendig mengde kjølemedium er påfylt, stenger du
ventil C. Registrer påfylt mengde kjølemedium på etiketten
for tilleggsfylling av kjølemedium som følger med anlegget,
og fest den på baksiden av frontpanelet. Utfør testingen, som
beskrevet i "Prøvekjøring" på side 17.

2 Visning av normalt system

3 Visning av funksjonsfeilkoder på fjernkontroll

Funksjonsfeilkoder på fjernkontroll for oppvarmingsmodus

Funksjonsfeilkoder på fjernkontroll for kjølemodus

11.5. Kontrollere etter påfylt kjølemedium

■ Er avstengingsventilene for både væske og gass åpne?

■ Er mengden påfylt kjølemedium blitt registrert?

Funksjonen for påvisning av kjølemedielekkasje kan ikke
brukes.

■ Påfylling av systemet utover tillatt mengde kan
forårsake væskebank.

■ Bruk alltid beskyttelseshansker og vernebriller når
kjølemedium fylles på.

■ Steng ventilen til kjølemedietanken omgående når
påfyllingen av kjølemedium er fullført eller hvis det tas
en midlertidige pause. Hvis tanken blir stående med
åpen ventil, kan det hende at korrekt påfylt mengde
kjølemedium blir feilaktig. Det kan bli påfylt ytterligere
kjølemedium av et eventuelt resttrykk etter at anlegget
er stanset.

Advarsel om elektrisk støt

■ Lukk dekselet på strømboksen før du slår på
hovedstrømmen.

■ Foreta innstillingene på kretskortet (A1P) til utendørs-
anlegget, og kontroller lysdiodevisningen etter at
strømmen er slått på via servicelokket, som er
plassert i dekselet på strømboksen. 
Betjen bryterne med en isolert
pinne (f.eks. en kulepenn) for å
unngå berøring med strømførende
deler. 
Påse at inspeksjonsdekselet settes tilbake i dekselet
på bryterboksen når arbeidet er utført.

■ Husk å slå PÅ strømmen 6 timer før driftsstart. Dette
er nødvendig for å varme opp veivhuset med den
elektriske varmeren.

■ Hvis driften startes innen 12 minutter etter at
luftbehandlingsanlegget og utendørsanleggene er
slått på, tennes lysdioden for H2P og kompressoren
vil ikke starte.

NB ■ Se "11.3. Driftsprosedyre for avstengingsventil"
på side 13 for nærmere opplysninger om hvordan
du håndterer avstengingsventiler.

■ Påfyllingsporten for kjølemedium er koblet til
røropplegget inne i anlegget.
Anleggets innvendige røropplegg er allerede
påfylt kjølemedium på fabrikken, så vær forsiktig
når du kobler til påfyllingsslangen.

■ Når du har fylt på kjølemediet, må du huske å skru
til lokket på påfyllingsporten for kjølemedium.
Tiltrekkingsmomentet for lokket er 11,5 til
13,9 N•m. 

■ Det kan ta kompressoren ±10 minutter å starte
opp etter at anlegget har startet driften. Dette er
for å sikre en jevn fordeling av kjølemedium. Dette
er ikke en funksjonsfeil.

Lysdiode-
visning

(Standard-
status før 
levering)

Driftsover-
våking av 

mikro-
prosessor Modus

Klar/
feil

Omkobling mellom 
kjøling/oppvarming

Liten 
støy Behov Multi

Indivi-
duell

Mange 
(master)

Mange 
(slave)

HAP H1P H2P H3P H4P H5P H6P H7P H8P

System med ett 
utendørsanlegg

c x x w x x x x x

Feilkode

P8 
ny påfylling

Steng ventil A omgående og trykk én gang på knappen 
PRØVEKJØRING.
Driften startes på nytt fra vurderingen av påfyllingsmodus og 
fremover.

P2
påfylling 
stanset

Steng ventil A omgående. Kontroller 
følgende punkter:
- Kontroller om avstengingsventilen på 

gassiden er riktig åpnet
- Kontroller om ventilen på sylinderen 

for kjølemedium er åpnet
- Kontroller at luftinntaket og -utløpet 

på luftbehandlingsanlegget ikke er 
tilstoppet

Når du har 
korrigert det som 
var feil, starter du 
den automatiske 
påfyllingen på nytt.

Feilkode

PA, PH, PC
skifte 
sylinder

Steng ventil A og skift den tomme sylinderen. Når den er skiftet, 
åpner du ventil A (utendørsanlegget stanser ikke).
Koden på skjermbildet viser anlegget der det skal skiftes 
sylinder:
PA = masteranlegg, PH = slaveanlegg 1, PC = slaveanlegg 2, 
blinker PA, PH og PC = alle anlegg
Når du har skiftet sylinderen, åpner du ventil A igjen og 
fortsetter arbeidet.

P8 
ny påfylling

Steng ventil A omgående.
Start den automatiske påfyllingen på nytt.

P2
påfylling 
stanset

Steng ventil A omgående. Kontroller 
følgende punkter:
- Kontroller om avstengingsventilen på 

gassiden er riktig åpnet
- Kontroller om ventilen på sylinderen for 

kjølemedium er åpnet
- Kontroller at luftinntaket og -utløpet på 

luftbehandlingsanlegget ikke er 
tilstoppet

- Kontroller at innendørstemperaturen 
ikke er lavere enn 20°C DB

Når du har korrigert 
det som var feil, 
starter du den 
automatiske 
påfyllingen på nytt.

*
unormal 
driftsstans

Steng ventil A omgående. Kontroller 
funksjonsfeilkoden på fjernkontrollen, og 
korriger det som er unormalt ved hjelp av 
"Korrigere etter unormal fullførelse av 
prøvekjøringen" på side 18.

Sørg for å åpne avstengingsventilene etter påfylling av
kjølemedium.

Kompressoren blir skadd dersom systemet kjøres med
stengte avstengingsventiler.
Installeringshåndbok
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12. FØR DRIFT

12.1. Forholdsregler for service

Vær forsiktig med viften. Det er farlig å inspisere anlegget når viften
går. Sørg for å slå av hovedbryteren og ta ut sikringene fra styre-
kretsen som er plassert i utendørsanlegget.

12.2. Kontrollpunkt før første oppstart

Når installasjonen er ferdig, kontrollerer du følgende før strøm-
bryteren slås på:

1 Bryterposisjoner som krever førstegangsinnstilling

Kontroller at bryterne er innstilt i forhold til det bruksområdet
anlegget skal ha, før strømtilførselen slås på.

2 Ledningsopplegg for strømtilførsel og overføring

Bruk et angitt ledningsopplegg for strømtilførsel og overføring,
og påse at det er montert i henhold til instruksjonene som du
finner i denne håndboken, samt at det er tilkoblet i henhold til
koblingsskjemaene og lokale og nasjonale forskrifter.

3 Rørdimensjoner og rørisolasjon

Pass på at riktig rørdimensjon er montert, og at isolasjons-
arbeidet er skikkelig utført.

4 Trykktest og vakuumtørking

Kontroller at trykktesten og vakuumtørkingen ble fullført.

5 Tilleggsfylling av kjølemedium

Mengden kjølemedium som skal fylles på anlegget, skal være
angitt på medfølgende skilt for etterfylt kjølemedium og være
festet på baksiden av frontdekselet.

6 Isolasjonstest av hovedstrømkretsen

Kontroller ved hjelp av en megatester for 500 V at isolasjons-
motstanden er på 2 MΩ eller mer ved å sette på en spenning på
500 V likestrøm mellom strømkontaktene og jord. Bruk aldri en
megatester på overføringsledningene.

7 Installeringsdato og innstilling på stedet

Pass på å registrere installeringsdatoen på klistremerket bak på
øvre frontpanel i henhold til EN60335-2-40, og noter innholdet i
innstillingene på stedet.

12.3. Innstillinger på installasjonsstedet

Foreta om nødvendig innstillinger på installasjonsstedet i henhold til
følgende instruksjoner. Se servicehåndboken for ytterligere detaljer.

Åpne bryterboksen og håndtere bryterne

Fjern inspeksjonsdekselet (1) når du skal
foreta innstillinger på installasjonsstedet.

Betjen bryterne med en isolert pinne
(f.eks. en kulepenn) for å unngå berøring
med strømførende deler.

Påse at inspeksjonsdekselet (1) settes tilbake i dekselet på bryter-
boksen (2) når arbeidet er utført.

ADVARSEL: ELEKTRISK STØT 

Forholdsregler ved utføring av service på
vekselretterutstyr

1 Dekselet på strømboksen må ikke åpnes før det er
gått 10 minutter etter at strømtilførselen er slått av.

2 Mål spenningen mellom kontakter på strømtilførselens
rekkeklemme med et prøveapparat, og kontroller at
strømtilførselen er slått av.

Mål dessuten strømtilkoblingen med et prøveapparat
som vist på tegningen nedenfor, og kontroller at
kondensatorspenningen i hovedkretsen er lavere enn
50 V likestrøm.

3 Berør en umalt metalldel for å fjerne statisk elektrisitet
før du trekker ut eller kobler til kontakter. Dette er for å
unngå skade på kretskortet.

4 Service på vekselretterutstyret må utføres etter at
koblingskontaktene X1A og X2A for viftemotorene på
utendørsanlegget er blitt trukket ut. Pass på at du ikke
berører strømførende deler.

(Hvis en vifte roterer som følge av sterk vind, kan den
lagre elektrisitet i kondensatoren eller i hovedkretsen,
og dermed forårsake elektrisk støt.)

5 Når service er fullført, stikker du inn igjen koblings-
kontakten. Ellers vil feilkoden E7 vises på fjern-
kontrollen og normal drift vil ikke bli utført.

Se koblingsskjemaet som er festet på baksiden av
dekselet på strømboksen, hvis du vil ha mer informasjon.

NB Vær forsiktig!

Berør karmen på bryterboksen med hendene slik at du
fjerner statisk elektrisitet fra kroppen før du utfører
service for å beskytte kretskortet.

A2PA2P
A1P

A3P

TP1 TP2

NB Vær oppmerksom på at under den første innkjørings-
perioden for anlegget så kan nødvendig inngangseffekt
være høyere enn angitt på anleggets merkeplate.
Dette skyldes at kompressoren krever en innkjørings-
periode på 50 timer før den oppnår problemfri drift og
et stabilt strømforbruk.

■ Pass på at strømbryteren på installasjonens panel for
strømtilførsel er slått av.

■ Fest strømledningen skikkelig.

■ Innføring av strøm med manglende N-fase eller feil
N-fase vil ødelegge utstyret.

NB Kontroller at alle utvendige paneler, bortsett fra panelet
på strømboksen, er lukket under arbeidet.

Lukk dekselet på strømboksen skikkelig før du slår på
strømmen.

2

1
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Plassering av lysomkoblerne, lysdiodene og knappene

Lysdiodestatus

I håndboken er lysdiodestatusen angitt slik:

Stille inn lysomkoblerne (kun for anlegg med varmepumpe)

Stille inn trykknappbryteren (BS1~BS5)

Funksjonene til trykknappbryteren som er plassert på kretskortet til
utendørsanlegget (A1P):

Tegningen viser lysdiodestatus når anlegget leveres fra fabrikken.

Fremgangsmåte for driftskontroll

1 Slå på strømmen for utendørsanlegget, kontrollboksen og
luftbehandlingsanlegget.

Sørg for å slå på strømmen minst 6 timer før anlegget startes for
å sikre strøm til veivhusvarmeren.

2 Påse at overføringen er normal ved å kontrollere lysdiode-
visningen på utendørsanleggets kretskort (A1P). (Hvis over-
føringen er normal, vises hver enkelt lysdiode som angitt
nedenfor.)

Stille inn modusen

Slik kan modusen endres ved hjelp av knappen :

■ For innstillingsmodus 1: Trykk én gang på knappen
, så slukkes lysdiode H1P x.

■ For innstillingsmodus 2: Trykk på knappen  i
5 sekunder, så tennes lysdiode H1P w.

Hvis lysdiode H1P blinker c og du trykker én gang på knappen
, endres innstillingsmodusen til innstillingsmodus 1.

Innstillingsmodus 1 

(ikke for anlegg med kun kjøling)

Lysdioden H1P er slukket (innstilling av velger for KJØLING/
OPPVARMING).

Fremgangsmåte for innstilling

1 Trykk på knappen , og juster lysdiodeindikasjonen til
én av de mulige innstillingene som er vist nedenfor i feltet
merket med :

2 Trykk på knappen , så angis innstillingen.

1 Lysdiode H1~8P

2 Trykknappbryter 
BS1~BS5

3 Lysomkobler 1 
(DS1: 1~4)

4 Lysomkobler 2 
(DS2: 1~4)

5 Lysomkobler 3 
(DS3: 1~2)

x AV

w PÅ

c Blinker

Innstillinger med lysomkobler DS1

1 Velger for KJØLING/OPPVARMING (se "8.7. Tilkobling av 
strømtilførsel: valg av kjøling/oppvarming" på side 10)

(  = ikke installert = fabrikkinnstilling)

2~4 BRUKES IKKE
ENDRE IKKE FABRIKKINNSTILLINGEN

Innstillinger med lysomkobler DS2

1~4 BRUKES IKKE
ENDRE IKKE FABRIKKINNSTILLINGEN

Innstillinger med lysomkobler DS3

1+2 BRUKES IKKE
ENDRE IKKE FABRIKKINNSTILLINGEN

For endring av innstilt modus

For innstilling på stedet

For innstilling på stedet

For prøvekjøring

Tilbakestille adressen når ledningsopplegget er endret

1
2

4
3
5

OFF

BS2

SET

BS1

MODE

BS3

RETURN

BS4

TEST

BS5

RESET

H1P H2P H3P H4P H5P H6P H7P

MODE
TEST:

HWL: IND MASTER SLAVE
L.N.O.P DEMAND

C/H SELECT

H8P

MULTI

BS1  MODE

BS2  SET

BS3  RETURN

BS4  TEST

BS5  RESET

Lysdiode-
visning

(Standard-
status

før 
levering)

Driftsover
våking av 

mikro-
prosessor Modus

Klar/
feil

Omkobling mellom 
kjøling/oppvarming

Liten 
støy Behov Multi

Indivi-
duell

Mange 
(master)

Mange 
(slave)

HAP H1P H2P H3P H4P H5P H6P H7P H8P

System med ett 
utendørsanlegg

c x x w x x x x x

NB Trykk på knappen  hvis du blir i tvil under
innstillingsprosessen. Det går da tilbake til innstillings-
modus 1 (lysdiode H1P er slukket).

1 For innstillingen KJØLING/OPPVARMING på hver enkelt krets for 
utendørsanlegg.

H1P H2P H3P H4P H5P H6P H7P

1 x x c x x x x

BS1  MODE

BS1  MODE

BS1  MODE

BS1  MODE

BS1  MODE

BS2  SET

BS3  RETURN
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Innstillingsmodus 2 

Lysdiode H1P lyser.

Fremgangsmåte for innstilling

1 Trykk på knappen  for obligatorisk funksjon (A~H).
Lysdiodeindikasjonen for obligatorisk funksjon vises nedenfor i
feltet merket med :

2 Trykker du på knappen , angis gjeldende
innstilling.

3 Trykk på knappen  for obligatorisk innstilling, som vist
nedenfor i feltet merket med .

3.1 Mulige innstillinger for funksjonene A, B, C, G og H er  (PÅ)
eller  (AV).

3.2 Mulige innstillinger for funksjon D 

Støy ved nivå 3 < nivå 2 < nivå 1 ( ).

3.3 Mulige innstillinger for funksjonene E og F

Kun for funksjon E ( ): Støy ved nivå 3 < nivå 2 < nivå 1
( ).
Kun for funksjon F ( ): Strømforbruk ved nivå 1< nivå 2
< nivå 3 ( ).

4 Trykk på knappen , så angis innstillingen.

5 Når du trykker på knappen  igjen, starter driften i
henhold til innstillingen.

Se servicehåndboken for ytterligere detaljer og andre innstillinger.

Bekreftelse på innstilt modus

Følgende punkt kan bekreftes via innstillingsmodus 1 (lysdiode
H1P er slukket)

Kontroller lysdiodeindikasjonen i feltet merket med .

1 Indikasjon på gjeldende driftsstatus

- x, normal

- w, unormal

- c, under forberedelse eller prøvekjøring

2 Indikasjon på innstilling av velger for KJØLING/OPPVARMING

3 Indikasjon på driftsstatus for lavt støynivå  

- x standard drift (= fabrikkinnstilling)
- w -drift

4 Indikasjon på innstilling for begrenset strømforbruk  

- x standard drift (= fabrikkinnstilling)

- w -drift

12.4. Prøvekjøring

Ved påfylling av kjølemedium med funksjonen for 
lekkasjepåvisning

■ Følgende kontroller og vurderinger vil bli utført under
driftskontrollen:

■ Kontroll av åpningen på avstengingsventilen

■ Kontroll av feil ledningsopplegg

■ Vurdering av rørlengde

■ Det tar ±30 minutter å fullføre driftskontrollen.

Mulige funksjoner

A Tilleggsfylling av kjølemedium (ikke gjeldende).

B Kjølemedieoppsamling/vakuumtørking. 

C Innstilling av høyt statisk trykk.

D Automatisk innstilling for liten driftsstøy om natten.

E Innstilling for liten driftsstøy ( ) via adapteren for ekstern 
styring.

F Innstilling for begrenset strømforbruk ( ) via adapteren 
for ekstern styring.

G Aktiveringsfunksjon for innstillingen for liten driftsstøy ( ) 
og/eller innstillingen for begrenset strømforbruk ( ) via 
adapteren for ekstern styring (DTA104A61/62). 

H Driftskontroll (uten fastsettelse av opprinnelig mengde 
kjølemedium).

H1P H2P H3P H4P H5P H6P H7P

A w x w x w x x

B w x w x w x w

C w x w x x w x

D w x w x w w x

E w x w w x x w

F w x w w w w x

G w x x w w x x

H w x x x x w w

H1P H2P H3P H4P H5P H6P H7P

w x x x x c x
(a)

(a) Denne innstillingen = fabrikkinnstilling

w x x x x x c

H1P H2P H3P H4P H5P H6P H7P
(a)

(a) Denne innstillingen = fabrikkinnstilling

w x x x x x x

w x x x x x c

w x x x x c x

w x x x x c c

H1P H2P H3P H4P H5P H6P H7P

w x x x x x c
(a)

(a) Denne innstillingen = fabrikkinnstilling

w x x x x c x

w x x x c x x

BS2  SET

L.N.O.P

DEMAND

L.N.O.P
DEMAND

BS3  RETURN

BS2  SET

ON
OFF

ON

OFF

1

OFF

1

2

3

L.N.O.P
1

DEMAND
3

1

2

3

H1P H2P H3P H4P H5P H6P H7P

x x w x x x x

1 Ved innstilling på omkobling mellom KJØLING/OPPVARMING fra 
kretsen på hvert enkelt utendørsanlegg (= fabrikkinnstilling).

H1P H2P H3P H4P H5P H6P H7P

1(a)

(a) Denne innstillingen = fabrikkinnstilling

x x w x x x x

H1P H2P H3P H4P H5P H6P H7P

x x w x x x x

H1P H2P H3P H4P H5P H6P H7P

x x w x x x x

Stikk ikke inn fingrer, stenger eller andre gjenstander i
luftinntaket eller luftutløpet. Når viften roterer ved høy
hastighet, vil den forårsake skade.

Du må ikke foreta prøvekjøringen mens det arbeides
på luftbehandlingsanleggene.

Når du foretar prøvekjøringen, kjører både utendørs-
anlegget og det tilkoblede luftbehandlingsanlegget. Det er
farlig å arbeide på et luftbehandlingsanlegg mens
prøvekjøringen utføres.

BS3  RETURN

BS3  RETURN

L.N.O.P

L.N.O.P

DEMAND

DEMAND
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Fremgangsmåte for driftskontroll

1 Lukk dekselet på strømboksen og alle frontpaneler, bortsett fra
det på siden av strømboksen.

2 Slå på strømmen for utendørsanlegget, kontrollboksen og
luftbehandlingsanleggene. Sørg for å slå PÅ strømmen minst
6 timer før anlegget startes for å sikre strøm til veivhusvarmeren.

3 Foreta de nødvendige innstillingene på stedet ved hjelp av tryk-
knappene på kretskortet (A1P) til utendørsanlegget. Se
"12.3. Innstillinger på installasjonsstedet" på side 15.

4 Still inn driftskontrollen (uten fastsettelse av opprinnelig mengde
kjølemedium) i henhold til innstillingsmodus 2 for innstilling på
stedet, og utfør driftskontrollen. 

Systemet går i ±30 minutter, og stanser deretter driftskontrollen
automatisk. 

■ Hvis det ikke vises noen funksjonsfeilkoder på fjernkontrollen
etter at systemet er stanset, kontrollerer du om driften er
fullført. Normal drift vil være mulig etter 5 minutter.

■ Hvis det vises en funksjonsfeilkode på fjernkontrollen, korri-
gerer du funksjonsfeilen og foretar driftskontrollen på nytt,
som beskrevet i "Korrigere etter unormal fullførelse av
prøvekjøringen" på side 18.

Fremgangsmåte for prøvekjøring

1 Lukk alle frontpaneler, bortsett fra frontpanelet på strømboksen.

2 Slå PÅ strømmen for alle utendørsanleggene og de tilkoblede
luftbehandlingsanleggene.

Sørg for å slå på strømmen 6 timer før anlegget startes for å
sikre strøm til veivhusvarmeren samt beskytte kompressoren.

3 Foreta innstilling på stedet, som beskrevet i avsnittet
"12.3. Innstillinger på installasjonsstedet" på side 15.

4 Trykk én gang på knappen , og angi
INNSTILLINGSMODUS (lysdiode H1P = AV).

5 Trykk og hold nede knappen  i 5 sekunder eller mer.
Anlegget starter prøvekjøringen.

■ Prøvekjøringen utføres automatisk i kjølemodus, lysdioden
H2P tennes og meldingen "Test operation" (Prøvekjøring) og
"Under centralized control (Under sentralisert styring) vises
på fjernkontrollen.

■ Det kan ta inntil 10 minutter å gjøre kjølemediet homogent før
kompressoren starter.

■ Under prøvekjøringen kan driftslyden av kjølemediet eller
lyden av en magnetventil bli høy og lysdiodevisningen kan
endres, men dette er ingen funksjonsfeil.

■ Det er ikke mulig å stanse driften av anlegget med fjern-
kontrollen under prøvekjøring. Trykk på knappen

 for å avbryte driften. Anlegget vil stanse etter
±30 sekunder.

6 Lukk frontpanelet for å sikre at det ikke forårsaker feilvurdering.

7 Kontroller resultatene av prøvekjøringen ved hjelp av lysdiode-
visningen på utendørsanlegget.

8 Når prøvekjøringen er helt ferdig, vil normal drift være mulig etter
5 minutter. 

Hvis ikke, se "Korrigere etter unormal fullførelse av
prøvekjøringen" på side 18 når det gjelder hva du skal gjøre for å
korrigere det som er unormalt.

Korrigere etter unormal fullførelse av prøvekjøringen

Prøvekjøringen er bare fullført hvis det ikke vises noen funksjons-
feilkoder på fjernkontrollen. Hvis det vises en funksjonsfeilkode, skal
du gjøre følgende for å korrigere det som er unormalt:

■ Kontroller funksjonsfeilkoden på fjernkontrollen.

■ Når du har korrigert det som er unormalt, trykker du på knappen
 og tilbakestiller funksjonsfeilkoden.

■ Utfør prøvekjøringen på nytt, og kontroller at det som var
unormalt, er korrigert på riktig måte.

13. DRIFT I SERVICEMODUS

Fremgangsmåte for vakuumtørking

Vakuumtørking er ikke obligatorisk ved første installering. Det er kun
påkrevd ved reparasjon.

1 Når anlegget er i stillstand og innstillingsmodus 2, stiller du inn
obligatorisk funksjon B (kjølemedieoppsamling/vakuumtørking)
på  (PÅ).

- Når denne innstillingen er foretatt, må innstillingsmodus 2 
ikke tilbakestilles før vakuumtørkingen er fullført.

- Lysdiode H1P er på og fjernkontrollen viser  
(prøvekjøring) og  (ekstern styring), og drift vil være 
forbudt.

2 Sug ut av systemet med en vakuumpumpe.

3 Trykk på knappen  og tilbakestill innstillingsmodus 2.

Fremgangsmåte for kjølemedieoppsamling 

ved hjelp av en gjenvinningsmaskin for kjølemedium

1 Når anlegget er i stillstand og innstillingsmodus 2, stiller du inn
obligatorisk funksjon B (kjølemedieoppsamling/vakuumtørking)
på  (PÅ).

- Ekspansjonsventilene på luftbehandlingsanlegget og 
utendørsanlegget åpnes helt, og noen av magnetventilene 
aktiveres.

- Lysdiode H1P er på og fjernkontrollen viser  
(prøvekjøring) og  (ekstern styring), og drift vil være 
forbudt.

H1P H2P H3P H4P H5P H6P H7P

Normal fullførelse x x w x x x x

Unormal fullførelse x w w x x x x

BS1  MODE

BS4  TEST

BS3  RETURN

Installeringsfeil Feilkode Tiltak

Avstengingsventilen 
i et utendørsanlegg 
er stengt.

E3
E4
F3
UF

Kontroller ved å se på tabellen 
i "11.4. Tilleggsfylling av 
kjølemedium" på side 14.

Strømmen til 
utendørsanleggene 
er motfaser.

U1 Erstatt to av de tre fasene (L1, L2, 
L3) for å opprette en positiv 
fasetilkobling.

Det går ikke strøm til et 
utendørsanlegg, 
kontrollboks eller 
luftbehandlingsanlegg 
(inkludert fasebrudd).

U1
U4

Kontroller om strømledningene til 
utendørsanleggene er riktig 
tilkoblet.
(Hvis strømledningen ikke er koblet 
til L2-fase, vises det ingen 
funksjonsfeil og kompressoren 
fungerer ikke.)

Feil sammenkobling 
mellom anlegg

UF Kontroller om kjølemedierør-
ledningene og anleggsledningene 
samsvarer.

For mye kjølemedium E3
F6
UF

Beregn nødvendig mengde kjøle-
medium på nytt ut fra rørlengden, 
og korriger kjølemedienivået ved å 
samle opp overflødig kjølemedium 
ved hjelp av en kjølemedie-
oppsamler.

Utilstrekkelig 
kjølemedium

E4
F3

Kontroller om tilleggsfylling av 
kjølemedium er fullført på riktig 
måte.
Beregn nødvendig mengde kjøle-
medium på nytt ut fra rørlengden, 
og fyll på tilstrekkelig mengde 
kjølemedium.

BS3  RETURN

ON

BS1  MODE

ON
Installeringshåndbok

18
ERQ125~250A7W1B

Kondensator med vekselretter
4PW51323-5



2 Slå av strømtilførselen til kontrollboksen, luftbehandlings-
anlegget og utendørsanlegget med strømbryteren. Når strøm-
tilførselen til den ene siden er avslått, slår du av strømtilførselen
til den andre siden innen 10 minutter. Ellers kan kommunika-
sjonen mellom luftbehandlings- og utendørsanlegget bli
unormal, og ekspansjonsventilene stenges fullstendig igjen.

3 Samle opp kjølemediet ved hjelp av en gjenvinningsmaskin for
kjølemedium. For flere detaljer, se driftshåndboken som følger
med gjenvinningsmaskinen.

14. FORHOLDSREGLER VED 
KJØLEMEDIELEKKASJE

Innledning

Installatøren og systemspesialisten skal sikre mot lekkasje i
henhold til lokale bestemmelser eller standarder. Følgende
standarder kan gjelde hvis det ikke finnes lokale bestemmelser.

Dette systemet bruker R410A som kjølemedium. R410A er i seg selv
et fullstendig sikkert, ikke-giftig og ikke-brennbart kjølemedium.
Likevel må du passe nøye på at luftkondisjoneringsanlegget
installeres i rom som er tilstrekkelig store. Dette sikrer at det maksi-
male konsentrasjonsnivået for kjølemediegass ikke overskrides
dersom det lite sannsynlige skulle skje at det oppstår en større
lekkasje i systemet. Installasjonen må tilfredsstille gjeldende lokale
forskrifter og standarder.

Maksimalt konsentrasjonsnivå

Den maksimalt påfylte mengden av kjølemedium og beregningen av
den maksimale konsentrasjonen av kjølemedium står i direkte forhold
til størrelsen på det rommet hvor mennesker oppholder seg og hvor
kjølemedielekkasjen kan finne sted.

Måleenheten for konsentrasjonen av kjølemedium er kg/m3 (vekten i
kg av kjølemediegassen per 1 m3 av rommet).

Man må ta hensyn til de lokale forskrifter og standarder når det
gjelder den maksimalt tillatte konsentrasjonen.

I henhold til gjeldende europeiske standard er maksimalt tillatt
konsentrasjon av kjølemedium i rom hvor det oppholder seg
mennesker, for R410A begrenset til 0,44 kg/m3.

Vær spesielt oppmerksom på steder der det kan være kjøle-
medium, f.eks. i kjellere, ettersom dette er tyngre enn luft.

Prosedyre for kontroll av maksimal konsentrasjon

Kontroller den maksimale konsentrasjonen som beskrevet i trinnene
1 til 4 nedenfor, og ta de forholdsregler som måtte være nødvendige.

1 Beregn mengden av kjølemedium (kg) som er påfylt hvert enkelt
system.

2 Beregn volumet av det minste rommet (m3)

Dersom det følgende er tilfellet, beregner du volumet av (A), (B)
som et enkelt rom eller som det minste rommet.

3 Beregn kjølemedietettheten ved å benytte resultatene av
beregningene i trinn 1 og 2 ovenfor.

Dersom resultatet av ovennevnte beregning overstiger maksimal
konsentrasjon, skal du utføre tilsvarende beregninger for det
nest minste og deretter det tredje minste rommet, og fortsette til
resultatet underskrider verdien for den maksimale
konsentrasjonen.

4 Håndtering av situasjoner hvor resultatet overskrider verdiene
for maksimal konsentrasjon.

Der hvor installasjonen av et anlegg resulterer i en konsentra-
sjon som overstiger den maksimale konsentrasjonen, vil det
være nødvendig å revidere systemet.
Vennligst kontakt leverandøren.

1 Retning på strømmen av kjølemedium

2 Rom hvor kjølemedielekkasje har funnet sted (utstrømning av alt 
kjølemedium fra systemet)

Mengden av kjøle-
medium i systemet 
på ett enkelt 
anlegg (mengden 
av kjølemedium 
som er påfylt 
systemet før det 
forlater fabrikken)

+ Tilleggsmengde 
(den mengden 
som er påfylt lokalt 
og som vil være 
avhengig av 
lengden og 
diameteren på 
kjølemedierørene)

= Total mengde av 
kjølemedium (kg) 
i systemet

NB Der hvor ett enkelt kjøleanlegg er delt i 2 helt
uavhengige kjølesystemer, benytter du den mengden
kjølemedium som er påfylt hvert enkelt system.

A. Hvor det ikke er inndeling i mindre rom

B. Hvor det er rominndeling, men hvor det er en åpning
mellom rommene som er tilstrekkelig stor til at man
har fri flyt av luft mellom disse.

1 Åpning mellom rommene

2 Skille
(Hvor det er åpning uten dør, eller hvor det er åpninger over 
og under døren som hver har en størrelse som tilsvarer 
0,15% eller mer av gulvarealet)

Totalt volum av kjøle-
medium i kjølesystemet 

Størrelsen (m3) på det 
minste rommet hvor det 
er installert et 
luftbehandlingsanlegg

≤ Maksimal konsentrasjon (kg/m3)

1
2
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15. KRAV VED AVHENDING

Anlegget må demonteres, og kjølemediet, oljen og eventuelle andre
deler tas hånd om i overensstemmelse med gjeldende lokale og
nasjonale forskrifter.

NOTATER
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