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1. SIKKERHETSHENSYN

Forholdsreglene angitt her er inndelt i følgende to typer. Begge
omfatter svært viktige temaer, så sørg for å følge dem nøye.

RZQ200B8W1B
RZQ250B8W1B Luftkondisjoneringsanlegg i delt system 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".

ADVARSEL Hvis advarselen ikke overholdes, kan det føre til 
alvorlig skade.

FARE Hvis advarselen om fare ikke tas til følge, kan 
det føre til personskade eller skade på utstyret.

ADVARSEL

■ Be forhandleren eller kvalifisert personell om å utføre
installeringsarbeidet. Du må ikke installere maskinen
selv.
Feilaktig installering kan medføre vannlekkasje,
elektrisk støt eller brann.

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

■ Sørg for at du bare bruker spesifisert tilbehør og deler
til installeringsarbeid.
Bruk av annet enn spesifiserte deler kan medføre
vannlekkasje, elektrisk støt, brann eller at anlegget
faller ned.

■ Ved ledningsopplegg mellom innendørs- og utendørs-
anleggene samt strømtilførsel må ledningene formes
slik at frontpanelet kan festes ordentlig.
Hvis frontpanelet ikke er på plass, kan det medføre
overopphetede kontakter, elektrisk støt eller brann.

■ Dersom kjølemedium i gassform skulle lekke under
installeringen, skal området ventileres omgående.
Det kan dannes giftig gass dersom kjølemediegass
kommer i kontakt med ild.

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

■ Slå av strømbryteren før du berører elektriske
kontakter.

■ Strømførende deler kan lett berøres ved et uhell.
Forlat aldri anlegget uten tilsyn under installering eller
ved service når servicepanelet er fjernet.

■ Når tidligere installerte anlegg skal flyttes, må du først
samle opp kjølemediet etter nedpumping. Se kapitlet
" Forholdsregler for nedpumping" på side 9.

FARE

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

■ Installer innendørs- og utendørsanleggene, strøm-
ledning og koblingstråd minst 1 meter unna TV- eller
radioapparater for å forhindre interferens eller støy.
(1 meter er eventuelt ikke nok for å forhindre støy,
avhengig av radiobølgene.)

■ Skyll ikke utendørsanlegget. Dette kan medføre
elektrisk støt eller brann.
Installeringshåndbok
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2. INNLEDNING

2.1. Kombinasjon

Innendørsanleggene kan installeres på følgende områder.

■ Bruk alltid riktige innendørsanlegg som er kompatible med
R-410A.
Hvis du vil vite hvilke innendørsanleggsmodeller som er
kompatible med R-410A, se produktkatalogene.

■ Ved installering av innendørsanlegg, se installeringshåndboken
som fulgte med innendørsanlegget.

2.2. Standard tilbehør

Se figur 2.

2.3. Tilleggsutstyr

For dette utendørsanlegget er det nødvendig med
forgreningsrørsettet (tilleggsutstyr) på dobbel-, trippel- eller dobbel
tvilling-anlegg. Se kataloger for flere opplysninger.

2.4. Tekniske og elektriske spesifikasjoner

Du finner en komplett spesifikasjonsliste i boken over tekniske data.

3. HOVEDKOMPONENTER

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

4. VALG AV PLASSERING

Dette produktet tilhører klasse A. Til bruk i husholdningen kan dette
produktet forårsake radiointerferens slik at brukeren må ta
nødvendige forholdsregler. 

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.
Ellers kan anlegget velte og forårsake personskade.

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 1, og velg ett av alternativene.)

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

3 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.

4 Det er ingen fare for brann på grunn av lekkasje av
lettantennelig gass.

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

6 Rørlengden mellom utendørsanlegget og innendørsanlegget må
ikke overskride den tillatte rørlengde.

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

8 Pass på at verken luftinnløpet 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.

9 Verken installer eller bruk anlegget på steder der luften har et
høyt saltinnhold, f.eks. ved sjøen.

10 Under installering må det forhindres at barn kan klatre opp eller
plassere gjenstander på anlegget.

Fall kan medføre personskade.

Forholdsregler for R-410A

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

Fremmedlegemer (inkludert mineraloljer eller
fuktighet) må ikke få anledning til å blande seg inn
i systemet.

- Tett
Les kapitlet "7.5. Forholdsregler for kjølemedierør"
på side 5 nøye, og følg prosedyrene riktig.

■ Ettersom R-410A er et blandet kjølemedium, må den
nødvendige tilleggsmengden påfylles i væskeform.
(Dersom kjølemediet er i gassform, vil sammen-
setningen endres og systemet ikke fungere som det
skal.)

■ De tilkoblede innendørsanleggene må være anlegg
som er spesielt konstruert for bruk av R-410A.

Les kapitlet "7. Kjølemedierør" på side 4 nøye, og følg
prosedyrene riktig.

Ettersom konstruksjonstrykket er 4,0 MPa eller 40 bar, kan
det være nødvendig å benytte rør med større veggtykkelse.
Se avsnittet "7.1. Valg av rørmateriell" på side 4.

RZQ200 RZQ250

Gassrørledning (1) 1 1

Gassrørledning (2) 1 1

Gassrørledning (3) 1 1

Installeringshåndbok 1 1

Etikett for tilleggsfylling av 
kjølemedium 1 1

Hjelperør — 1

1 Installeringshåndbok

2 Tilleggsrør

Både innendørs- og utendørsanlegget egner seg for
installering i forretnings- og kontorlokaler, samt i lokaler for
lettere industri. Ved installasjon til husholdningsbruk kan
anlegget forårsake elektromagnetisk forstyrrelse.

■ 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.

A B C D Sider langs installeringsstedet med hindringer

Innsugningsside
RZQ200+250B8W1B
Luftkondisjoneringsanlegg i delt system
4PW25544-4
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5. 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 Anlegget skal fortrinnsvis løftes med en kran og 2 stropper som
er minst 8 m lange.

4 Når anlegget løftes med kran, skal det alltid benyttes beskyttere
for å unngå at stroppene påfører skade. Pass på plasseringen
av anleggets tyngdepunkt. 

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

6. 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.

■ Fest anlegget på plass ved hjelp av fire forankringsbolter M12.

■ Påse at fundamentet under anlegget er større enn 765 mm.

■ Anlegget må monteres på et sterkt langsgående fundament
(ramme av stålbjelker eller betong), som vist i figur 5.

■ Støtt opp anlegget med et fundament som er minst 66 mm
bredt. (Støttebenet på anlegget er 66 mm bredt.)

■ 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). 

I ekstreme tilfeller bør du holde en avstand på 3 m eller
mer, og bruke ledningsrør for strøm- og overførings-
ledningene.

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

■ Kjølemediet R-410A 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
romstørrelsen. På gunn av dette, kan det være
nødvendig å ta forholdsregler mot lekkasje.

■ Installer ikke på følgende steder.
• Steder der det finnes syreholdig eller basisk damp.
• 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 er mineraloljetåke, oljesprut eller damp,
f.eks. på et kjøkken.
Plastdeler kan brytes ned, slik at de faller ut eller
det oppstår vannlekkasje.

• Steder der luften inneholder store mengder salt,
f.eks. i nærheten av havet.

• 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.

• 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 spenningen varierer kraftig, f.eks. på
fabrikker.

• I kjøretøyer eller skip.

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

1 Datamaskin eller radio

2 Sikring

3 Jordfeilbryter

4 Fjernkontroll

5 Innendørsanlegg

NB Bruk en ≤20 mm bred stropp som er sterk nok til å
tåle vekten av anlegget.

1 Emballasjemateriale

2 Åpning (stor)

3 Stropp

4 Åpning (liten) (40x30)

5 Beskytter

Modell A B

RZQ200+250 930 792

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

■ 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 harpikssmurt
klemmeplate (1) for å beskytte
tiltrekkingsdelen på mutteren
mot rust.

X Ikke tillatt

O Tillatt

1

Installeringshåndbok
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FORHOLDSREGLER

Tett igjen alle åpninger i gjennomføringshullene for rør og ledninger
ved hjelp av tetningsmateriale (kjøpes lokalt). (Små dyr kan komme
inn i maskinen.)

Eksempel på føring av rør ut på forsiden

7. KJØLEMEDIERØR

7.1. Valg av rørmateriell

■ 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 R-410A-rør må være i overensstemmelse med tabellen
under.

O=Glødet
1/2H=Halvhardt

7.2. Dimensjon på rør for kjølemedium

■ Parsystem (Se figur 8)

■ System med samtidig drift (dobbel: se figur 9, trippel: se
figur 12, dobbel tvilling: se figur 13)

 

■ Dobbelsystem (se figur 9) og trippelsystem (se figur 12)
Rørene mellom utendørsanlegget og grenrøret (L1) skal ha
samme dimensjon som tilkoblingene utendørs. Rørene mellom
grenrøret og innendørsanleggene (L2~L4) skal ha samme
dimensjon som tilkoblingene innendørs. Grenrør: se merking '■ '
på figurene 9 og 12.

■ Dobbel tvillingsystem (se figur 13)
Rørene mellom utendørsanlegget og grenrøret (L1) skal ha
samme dimensjon som tilkoblingene utendørs. Rørene mellom
grenrøret innendørsanleggene (L4~L7) skal ha samme
dimensjon som tilkoblingene innendørs. Grenrør: se merking '■ '
på figur 13.
For grenrør L2 og L3: se tabell nedenfor for dimensjonen på
grenrørene.

Bruk R-410A 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 VED SLAGLODDING AV KJØLE-
MEDIERØR

■ Bruk ikke flussmiddel når kjølemedierør i kobber
slagloddes. (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.
(Slaglodding 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.
Dersom det skulle oppstå lekkasje:
• Ventiler området omgående.

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

NB Installeringsverktøy:

Pass på å bruke installeringsverktøy (påfyllingsslange
for manometer, osv.) som utelukkende benyttes for
R-410A-installasjoner for å motstå trykket og hindre at
fremmedelementer (f.eks. mineraloljer som SUNISO
og fuktighet) blandes i systemet.
(Skruespesifikasjonene er forskjellige for R-410A og
R-407C.)

Vakuumpumpe (bruk en 2-trinns vakuumpumpe med
tilbakeslagsventil):

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

1 2 3

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

2 Røropplegg på gassiden

3 Røropplegg på væskesiden

Rør Ø
Rørmaterialets 
herdingsgrad Minste tykkelse t (mm)

9,5 / 12,7 O 0,80

15,9 O 1,00

22,2 1/2H 1,00

Dimensjon på rør for kjølemedium(1)

(1) På dobbel-, trippel- og dobbel tvilling-anlegg gjelder de oppførte dimensjonene 
for kjølemediumrør kun hovedrørene. (L1 = rørene mellom utendørsanlegget og 
forgreningen i figurene 9, 12 og 13.)

Modell
Standard 
størrelse Økt størrelse

RZQ200
Gassrør Ø22,2 Ø25,4

Væskerør Ø9,5 Ø12,7

RZQ250
Gassrør Ø22,2 Ø25,4

Væskerør Ø12,7 Ø15,9

NB Bruk standard rørdimensjon for nye installasjoner.

Dimensjon på grenrør L2, L3

Modell Gassrør Væskerør

RZQ200+250 Ø15,9 Ø9,5
RZQ200+250B8W1B
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7.3. Tillatt rørlengde og høydeforskjell

Se tabellen nedenfor når det gjelder lengder og høyder. Se figurene
8, 9, 12 og 13. Gå ut fra at den lengste ledningen i figuren tilsvarer
det lengste røret i virkeligheten, og at det høyeste anlegget på figuren
tilsvarer det høyeste anlegget i virkeligheten.

7.4. Eksisterende eller forhåndsinstallerte rør kan 
brukes

1. Rørene må være i samsvar med kriteriene under.

• Rørdiameteren må være i samsvar med begrensningen angitt i
avsnittet "7.2. Dimensjon på rør for kjølemedium" på side 4.

• Rørlengden må ligge innenfor tillatt rørlengde som angitt i
avsnittet "7.3. Tillatt rørlengde og høydeforskjell" på side 5.

• Rørene må være konstruert for R-410A. Se avsnittet "7.1. Valg av
rørmateriell" på side 4.

2. Bare hovedrør kan brukes på nytt uten rengjøring hvis:

• Total 1-veis rørlengde: <50 m.

• Det ikke har forekommet kompressorhavari i historien til anlegget
som skal byttes ut.

• Korrekt nedpumping kan gjennomføres:
- Kjør anlegget kontinuerlig i 30 minutter i kjølemodus.
- Utfør nedpumping.
- Fjern klimaanleggsenhetene som skal byttes.

• Kontroller forurensingen inne i eksisterende rør.
Kan du ikke oppfylle alle disse kravene, må eksisterende rør
rengjøres eller skiftes ut etter at luftkondisjoneringsanleggene som
skal byttes, er fjernet.

3. Klargjør de koniske tilkoblingene for høyere trykk. Se avsnittet
"FORM PÅ KONEN og TILTREKKINGSMOMENT FOR KONISK
MUTTER" på side 6.

7.5. Forholdsregler for kjølemedierør

■ La ikke annet enn angitt kjølemedium blandes inn i
frysesyklusen, som luft osv. Dersom kjølemediegass lekker ut
under arbeid på anlegget, må rommet omgående ventileres
grundig.

■ Plugg igjen rørene eller dekk dem med tape for å hindre at
smuss, væske eller støv kommer inn i røropplegget.

Vær svært forsiktig når du fører kobberrør gjennom vegger.

■ For systemer med samtidig drift
- Rørføring oppover og nedover skal utføres på 

hovedrørledningen.
- Bruk grenrørsett (tilleggsutstyr) for forgrening av 

kjølemedierør.

Forholdsregler som må tas. (Se håndboken som følger med
grenrørsettet, for flere opplysninger.)

- Installer forgreningsrørene vannrett (med maksimal helling 
på 15°) eller loddrett.

- Lengden på grenrøret til innendørsanlegget bør være så kort 
som mulig.

- Forsøk å holde lik lengde på begge grenrørene til 
innendørsanlegget.

■ Ved gjenbruk av eksisterende kjølemedierør
Vær oppmerksom på følgende punkter ved gjenbruk av
eksisterende kjølemedierør

■ Ta en titt på gjenværende olje i eksisterende kjølemedierør
for å kontrollere kvaliteten.
Det er svært viktig å kontrollere denne oljen, for hvis
eksisterende rør brukes sammen med forringet olje, vil dette
medføre kompressorhavari.
- Plasser noe av den gjenværende oljen fra rørene du vil 

fortsette å bruke, på et hvitt ark eller på den hvite overflaten 
til et referansekort for oljesjekk, og sammenlign denne 
oljefargen med fargen som er innringet på referansekortet.

- Hvis oljefargen er lik eller mørkere enn innringet farge, må 
du skifte ut rørene, installere nye rør, eller rengjøre rørene 
grundig.

- Hvis oljefargen er lysere, kan rørene brukes på nytt uten 
rengjøring først.

Et referansekort for oljesjekk er helt nødvendig til en slik
kvalitetskontroll, og fås kjøpt hos forhandleren.

Tillatt rørlengde

Minimum rørlengde

Alle 5 m(1)

(1) Minimum rørlengde må være 5 m. Dersom installeringen utføres med kortere 
røropplegg, vil systemet bli overbelastet (unormal HP osv.). Dersom avstanden 
mellom innendørs- og utendørsanlegg er mindre enn 5 m, må du påse at lengden 
på røropplegget er ≥5 m ved å montere ekstra rørsløyfer.

Maksimal tillatt rørlengde

Par L1 standard 100 m

økt størrelse 50 m(2)

(2) Hvis det brukes rør med økt størrelse, må innendørsanleggene 
installeres lavere enn utendørsanlegget.

Dobbel, trippel og 
dobbel tvilling

L1+L2
L1+L2+L4 standard 100 m

Maksimal total én-veis rørlengde

Dobbel L1+L2, L1+L3 — 100 m

Trippel L1+L2, L1+L3, 
L1+L4 — 100 m

Dobbel tvilling L1+L2+L4, 
L1+L2+L5, 
L1+L3+L6,
L1+L3+L7

— 100 m

Maksimal grenrørlengde

Dobbel og trippel L2, L3, L4 — 20 m

Dobbel tvilling L2+L4, L2+L5, 
L3+L6, L3+L7 — 20 m

Maksimal forskjell mellom lengdene på grenrør

Dobbel og trippel L2–L3, L2–L4, 
L3–L4, L2>L3, 
L2>L4, L3>L4

— 10 m

Dobbel tvilling L2–L3, L4–L5, 
L6–L7, 
(L2+L4)–(L3+L7)

— 10 m

Maksimal høyde mellom innendørs og utendørs

Alle H1 — 30 m

Maksimal høyde mellom innendørs

Dobbel, trippel og 
dobbel tvilling H2 — 0,5 m

Lengde uten lading

Par L1+L2+L3+L4+L5
+L6+L7

standard ≤30 m

økt størrelse ≤20 m

Sted Installeringsperiode Beskyttelsesmetode

Utendørsside
Mer enn én måned Plugg røret

Mindre enn én måned Plugg eller tape igjen 
røretInnendørsside Uansett periode
Installeringshåndbok
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■ I følgende situasjoner bør ikke eksisterende røropplegg
brukes, og nytt røropplegg bør installeres.
- Hvis tidligere brukt modell har hatt problemer med 

kompressoren (dette kan medføre oksidert kjølemedieolje, 
avleiringsrester og andre ugunstige effekter).

- Hvis innendørs- eller utendørsanleggene har vært frakoblet 
røropplegget over tid (det kan ha kommet vann eller smuss 
inn i røropplegget).

- Hvis kobberrør er korrodert.

■ Eksisterende koniske muttere kan ikke gjenbrukes, men det
må i stedet lages nye for å unngå lekkasje.

■ Kontroller sveiseforbindelser med henblikk på gasslekkasje
dersom det lokale røropplegget har sveiseforbindelser.

■ Bytt ut redusert isolering med nytt materiale.

7.6. Tilkoble kjølemedierørene

1 Montering av grenrørsett for kjølemedium. (Se figur 10)

Se installeringshåndboken som fulgte med settet. Følg vilkårene
som står oppført nedenfor:

■ Monter kjølekretsskjøten slik at den deler seg enten vannrett
(se visning A) eller loddrett.

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

■ Tilkobling foran:
Ta av dekselet på avstengingsventilen for å koble til (Se figur 7)

■ Tilkobling på siden (bunn):
Fjern de perforerte platene i bunnrammen, og før rørene under
bunnrammen. (Se figur 7)

Forholdsregler ved fjerning av perforert plate

■ Pass på at kledningen ikke skades.

■ Når du har fjernet platene, anbefales det å 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.

3 Pass på at lengden på røropplegget ligger innenfor den
maksimalt tillatte rørlengden, tillatt nivåforskjell og tillatt lengde
etter forgrening, som vist i kapittel "7.3. Tillatt rørlengde og
høydeforskjell" på side 5.

4 For montering av grenrørsettet for kjølemedium (kjølekrets), se
installeringshåndboken som følger med settet.

5 Rørtilkobling

■ Bruk kun de koniske mutterne som leveres med anlegget.
Bruker du andre koniske muttere, kan dette medføre
kjølemedielekkasje.

■ Sørg for å utføre nitrogenblåsing ved slaglodding.
(Slaglodding 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.)

FORM PÅ KONEN og TILTREKKINGSMOMENT FOR KONISK
MUTTER

Forholdsregler ved tilkobling av rør

■ Se tabellen nedenfor for dimensjoner på maskinbehandlet
konisk del.

■ Når du skal feste de koniske mutterne, påfører du kjølemedieolje
på innsiden og utsiden av mutterne, og skrur dem først rundt tre
eller fire ganger. (Bruk esterolje eller eterolje.)

■ Bruk alltid to momentnøkler samtidig når du løser en konisk
mutter. 
Når du kobler til rørene, skal du alltid bruke en fastnøkkel og en
momentnøkkel samtidig for å trekke til den koniske mutteren.

■ Se tabellen nedenfor for tiltrekkingsmoment.
(Legger du for hardt press på momentnøkkelen, kan de koniske
mutterne sprekke.)

1 Vannrett overflate

1 Tilkobling på venstre side

2 Tilkobling foran

3 Tilkobling på høyre side

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

B Tilkobling på siden (bunn):
Fjern de perforerte platene i bunnrammen, og før rørene under 
bunnrammen

1 Flens

2 Rør for gassiden (1)(2)(3) som leveres med anlegget

3 Konisk mutter

4 Slaglodding

5 Røropplegg på væskesiden (kjøpes lokalt)

6 Perforert plate (bruk en hammer)

7 Røropplegg på gassiden (kjøpes lokalt)

1 2 3

NB Reduksjonsventilen for nitrogenet som slippes ut
under slagloddingen, skal stilles inn på 0,02 MPa eller
lavere. (Se figur 11)

Bruk ikke antioksidanter når du slaglodder rørskjøtene. 

Rester kan tette til rør og ødelegge utstyr.

Rørdimensjon
Tiltrekkings-

moment (N•m) A (mm) Form på konen

Ø9,5 32,7~39,9 12,8~13,2

Ø12,7 49,5~60,3 16,2~16,6

Ø15,9 61,8~75,4 19,3~19,7

1 Røropplegg for kjølemedium

2 Sted som skal slagloddes

3 Nitrogen

4 Taping

5 Manuell ventil

6 Reduksjonsventil

3
4

1
2

1 Rørkobling

2 Fastnøkkel

3 Konisk mutter

4 Momentnøkkel

R=0.4~0.8

45 ±2

90 ±2

A

RZQ200+250B8W1B
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■ Når rørene er tilkoblet, bruker du nitrogen til å kontrollere for
gasslekkasje.

Forholdsregler ved behov for oljefelle

Ettersom det er fare for at oljen i stigerøret kan strømme tilbake til
kompressoren når den stanses og forårsake væskekompresjon eller
redusert oljeretur, må det monteres en oljefelle på egnet sted i
stigerøret.

■ Plassering av oljefelle. (Se figur 14)

A Utendørsanlegg

B Innendørsanlegg

C Gassrør

D Væskerør

E Oljefelle

H Monter oljefelle ved hver høydeforskjell på 10 m.

■ Det er ikke nødvendig med oljefelle hvis utendørsanlegget er
montert høyere enn innendørsanlegget.

7.7. Lekkasjetest og vakuumtørking

■ Ikke blås ut luften med kjølemedium. Bruk vakuumpumpe for å
vakuumtørke installasjonen. Det trengs ikke ekstra kjølemedium
for å rense luften.

■ Rør i anlegget er kontrollert for lekkasjer av produsenten.
Kjølemedierørene som installeres på stedet, må kontrolleres for
lekkasjer av montøren.

■ Påse at alle ventiler er skikkelig stengt før lekkasjetest eller
vakuumtørking.

■ Kontroller at ventil A er helt åpen.

Oppsett for vakuum- eller lekkasjetest: (Se figur 15)

Prosedyre for lekkasjetest

Lekkasjetest må tilfredsstille EN378-2.

1 Tøm rørene og kontroller vakuumet(1). (Ingen trykkøkning på
1 minutt.)

2 Avbryt vakuumet med minimum 2 bar med nitrogen. (Øk aldri
trykket til mer enn 4,0 MPa.)

3 Foreta lekkasjetest ved å påføre såpevann e.l. på rørenes
tilkoblede deler.

4 Slutt å tilføre nitrogen.

5 Tapp av, og kontroller vakuumet igjen(1).

6 Når vakuummåleren ikke lenger stiger, kan
avstengingsventilene åpnes.

7.8. 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 gassrørene.

■ 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.

■ Hvis det er en mulighet for at temperaturen og den relative
luftfuktigheten rundt kjølerørene kan overstige 30°C og 80%,
forsterker du isolasjonen av kjølerørene (minst 20 mm tykk). Det
kan dannes kondens på overflaten til isolasjonen.

■ Hvis det er fare for at kondens på avstengingsventilen kan
dryppe ned på innendørssiden gjennom åpninger mellom
isolasjonen og rørene fordi utendørsanlegget er plassert høyere
enn innendørsanlegget, må dette forhindres ved å tette til rundt
tilkoblingene. Se figur 16.

NB Du må bruke en momentnøkkel, men hvis du ikke kan
installere anlegget med momentnøkkel, kan du følge
installeringsmåten som beskrives nedenfor.

Når arbeidet er utført, må du kontrollere at det ikke
er noen gasslekkasje.

Når du trekker til den koniske mutteren med en
fastnøkkel, er det et punkt hvor tiltrekkingsmomentet
plutselig øker. Fortsett å trekke til den koniske
mutteren innenfor vinkelen som vises nedenfor:

1 Trykkreduksjonsventil

2 Nitrogen

3 Kjølemedietank

4 Avstengingsventil

5 Veiemaskin

6 Vakuumpumpe

7 Ventil A

8 Avstengingsventil for gassledning

9 Avstengingsventil for væskeledning

10 Avstengingsventil ved utløpsport

11 Påfyllingsslange

12 Innendørsanlegg

13 Utendørsanlegg

14 ... til innendørsanlegg

Rørdimensjon
Videre 

tiltrekkingsvinkel

Anbefalt 
armlengde på 

verktøy

Ø9,5 (3/8") 60~90° 200 mm

Ø12,7 (1/2") 30~60° 250 mm

Ø15,9 (5/8") 30~60° 300 mm

(1) Bruk 2-trinns vakuumpumpe med tilbakeslagsventil som kan suge ut til 
–100,7 kPa (5 Torr, –755 mm Hg).
Sug ut av systemet via gass- og væskerørene ved å bruke en vakuumpumpe 
i over 2 timer slik at systemet oppnår –100,7 kPa. Når systemet har vært i denne 
tilstanden i mer enn én time, kontrollerer du om vakuummåleren har steget. 
Dersom den stiger, kan det være fuktighet eller lekkasjer i systemet.

Gjør følgende hvis det er mulighet for at det fortsatt er
fuktighet i rørene (dersom røropplegget er utført i perioder
med mye nedbør, eller har foregått over lengre tid, kan det
ha kommet inn regnvann i rørene mens arbeidet har
pågått).
Når systemet har vært under undertrykk i 2 timer, skal det
settes under et trykk på 0,05 MPa (vakuumbrudd) med
nitrogengass. Deretter tømmes systemet 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 stått under vakuum i
1 time, kontrollerer du at vakuummåleren ikke stiger.

Det kan hende at kjølemedietrykket ikke stiger etter
luftspyling med vakuumpumpe, selv ikke om avstengings-
ventilen åpnes. Årsaken til dette er at for eksempel
ekspansjonsventilen på kretsen for utendørsanlegg er
stengt, men dette medfører ikke at anlegget ikke kan
kjøres.

1 Avstengingsventil for væskeledning

2 Avstengingsventil for gassledning

3 Sammenkoblingsrør mellom innendørs- og utendørsanlegg

4 Tetning

5 Varmeisolator

Sørg for å isolere det lokale røropplegget ettersom
berøring kan medføre brannskade.
Installeringshåndbok
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7.9. Kontrollere anlegg og installasjonsforhold

Sørg for at følgende kontrolleres:

1 Påse at det ikke finnes defekte strømledninger eller løse
muttere. Se "8. Utvendig kabling" på side 10.

2 Påse at det ikke finnes defekte overføringsledninger eller løse
muttere. Se "8. Utvendig kabling" på side 10.

3 Påse at det ikke finnes defekte kjølemedierør. Se
"7. Kjølemedierør" på side 4.

4 Påse at rørdimensjonen er korrekt. Se "7.1. Valg av rørmateriell"
på side 4.

5 Påse at isoleringsarbeidet er utført. Se "7.8. Rørisolasjon" på
side 7.

6 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
innendørsanlegg, utendørsanlegg og velger for KJØLING/
OPPVARMING, osv.).

7.10. Driftsprosedyre for avstengingsventil

Innledning

Kontroller diameteren på avstengingsventilene som er tilkoblet
systemet angitt i tabellen nedenfor.

Åpne avstengingsventil

1. Ta av dekselet, og drei ventilen mot klokken med sekskantnøkkelen.

2. Drei akselen helt til den stanser.
Utsett ikke avstengingsventilen for unødig trykk. Det kan medføre at
ventilen brekker ettersom den ikke er en tilbakeslagstype. Bruk alltid
spesialverktøy.

3. Sørg for å feste dekselet skikkelig.

Lukke avstengingsventil

1. Ta av dekselet, og drei ventilen med klokken med sekskantnøkkelen.

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

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

(Se figur 17)

FARE

■ Bruk alltid en påfyllingsslange for tilkobling av utløpsport.

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

7.11. Tilleggsfylling av kjølemedium

Forholdsregler for service

På dette anlegget er det nødvendig å foreta tilleggsfylling av
kjølemedium avhengig av rørlengden som er tilkoblet på stedet. Fyll
på kjølemediet i væskerøret via utløpsporten på avstengingsventilen
for væske. Ettersom R-410A er et blandet kjølemedium, endres
sammensetningen dersom det fylles på i gassform slik at normal
systemdrift ikke lenger er sikret.

På denne modellen er det ikke nødvendig med tilleggsfylling hvis det
er benyttet standard rørdimensjon i parkombinasjon og hvis
rørlengden er ≤30 m.

Tilleggsfylling av kjølemedium

Er den over 30 m, ser du tabellen nedenfor for å bruke riktig mengde
kjølemedium.

For fremtidig vedlikehold, sett en ring rundt valgt mengde i tabellene
under.

For parsystem

Tabell 1: Etterfylling av kjølemedium <enhet: kg>

Avstengingsventilen må ikke åpnes før trinnene 1~6 under
"7.9. Kontrollere anlegg og installasjonsforhold" på side 8
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.

Modell
Avstengingsventil for 

væskeledning
Avstengingsventil for 

gassledning

RZQ200 Ø9,5 Ø22,2

RZQ250 Ø12,7 Ø22,2

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

dimensjon 
på 

avstengings-
ventil Aksel (ventil)

Deksel 
(ventil-
deksel)

Utløps-
port

Konisk 
mutter

Gass-
lednings-
rør festet 
til anlegg

Ø9,5 5,4~6,6 Sekskant-
nøkkel 
4 mm

13,5~16,5

11,5~13,9

33~40

—
Ø12,7 8,1~9,9 18~22 50~60

Ø15,9 13,5~16,5
Sekskant-

nøkkel 
6 mm

23~27 62~75

Ø22,2
27~33

Sekskant-
nøkkel 
10 mm

36~44 — 22~28
Ø25,4

1 Utløpsport

2 Deksel

3 Sekskantet hull

4 Aksel

5 Tetning

Når det utføres service på anlegget som krever at
kjølemediesystemet må åpnes, må kjølemediet tømmes i
henhold til lokale forskrifter.

Standard væskerørdimensjon

Tilkoblet rørlengde er mellom

Modell 20
–3

0 
m

30
–4

0 
m

40
–5

0 
m

50
–6

0 
m

60
–7

0 
m

70
–8

0 
m

80
–9

0 
m

90
–1

00
 m

RZQ200 — 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5

RZQ250 — 0,9 1,8 2,7 3,6 4,5 5,4 6,3

Økt væskerørdimensjon

RZQ200 0,9 1,8 2,7 — — — — —

RZQ250 1,5 3,0 4,5 — — — — —
RZQ200+250B8W1B
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For dobbel-, trippel- og dobbel tvilling-system

Fyll på i henhold til følgende beregninger. (tilleggsmengde er R1+R2)

1. G1: total lengde på Ø9,5 eller 12,7 mm væskerør
G2: total lengde på Ø6,4 eller 9,5 mm væskerør

2.a G1>30 m
beregne lengden over 30 m (=G1–30 m)
Basert på denne lengden fastsettes R1, R2 i tabellen

b G1≤30 m og G1+G2>30 m
beregne total lengde over 30 m (=G1+G2–30 m)
Basert på dette fastsettes R2 i tabellen, R1=0

3. Total ekstra påfyllingsmengde
R=R1+R2 (kg)

Tabell 2: Lengde <enhet: m>, etterfylling av kjølemedium
<enhet: kg>

Eksempel 1

1 G1=L1=35 m G2=L2+L3=7+5=12

2 Over 30 m

a G1–30=5 m ➙ Ø9,5 R1=0,5 kg

b G2=12 m ➙ Ø9,5 R2=0,6 kg

3 Kjølemediemengde=R=R1+R2=0,5+0,6=1,1 kg

Eksempel 2

1 G1=L1=5 m G2=L2+L3+L4=7+17+10=34

2 Over 30 m

a G1=5 m ➙ R1=0,0 kg

b (G1+G2)–30=(5+34)–30=9 ➙ Ø6,4 R2=0,3 kg

3 Kjølemediemengde=R=R1+R2=0,0+0,3=0,3 kg

Fullstendig etterfyllingsvekt for kjølemedium (etter 
lekkasje osv.)

■ Den totale tilleggsmengden gjelder lengden på kjølemedierøret,
som angitt i " Maksimal tillatt rørlengde" i tabellen i avsnitt
"7.3. Tillatt rørlengde og høydeforskjell" på side 5, mens
fabrikkpåfylt mengde er angitt på navneplateetiketten.
For total påfyllingsmengde, se Etikett for tilleggsfylling av
kjølemedium, som er festet på anlegget. 

Forholdsregler for nedpumping

Gå frem som følger for å utføre nedpumping:

Dette er slutten på nedpumpingen. Etter nedpumping kan
fjernkontrollen vise følgende:

- "U4"
- tom skjerm
- innendørsviften går i omtrent 30 sekunder

Den fungerer ikke selv når du trykker på PÅ-knappen på
fjernkontrollen. Slå av bryteren for hovedstrømtilførselen, og slå den
på igjen ved driftsbehov.

Sørg for å åpne avstengingsventilene igjen før du starter anlegget på
nytt.

Fyll ikke på mer kjølemedium enn angitt mengde for å unngå
kompressorhavari

■ Dette utendørsanlegget er påfylt kjølemedium fra fabrikken.
Avhengig av rørdimensjon og rørlengde vil enkelte systemer
kreve tilleggsfylling av kjølemedium. (Se "Tilleggsfylling av
kjølemedium" på side 8.)

■ Pass på at du bruker installasjonsverktøy spesielt for R-410A-
installasjoner som motstår trykket, og for å hindre at
fremmedelementer blander seg i systemet.

■ Kjølemediet fylles på væskerøret i væskeform. Ettersom R-410A
er et blandet kjølemedium, endres sammensetningen dersom
det fylles på i gassform slik at normal systemdrift ikke lenger er
sikret.

Væskerør Ø

Lengde som overskrider 
"Lengde uten lading"

Modell 0–
10

 m

10
–2

0 
m

20
–3

0 
m

30
–4

0 
m

40
–5

0 
m

50
–6

0 
m

60
–7

0 
m

RZQ200 Hoved 9,5 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 R1

RZQ250 Hoved 12,7 0,9 1,8 2,7 3,6 4,5 5,4 6,3 R1

RZQ200+250 Forgrening 6,4 0,3 0,6 R2

RZQ200+250 Forgrening 9,5 0,5 1,0 R2

L2=7 (Ø9,5)
100 type

200 type
L1=35 (Ø9,5) innendørs

L3=5 (Ø9,5)
100 type

utendørs varmepumpe

L2=7 (Ø6,4)
60 type

innendørs

200 type
L1=5 (Ø9,5) L3=17 (Ø6,4)

60 type

utendørs varmepumpe innendørs

L4=10 (Ø6,4)
60 type

Gjennomfør vakuumtørking før fullstendig av skifte av
kjølemedium. Vakuumtørking må utføres samtidig via
begge de 2 utløpsportene som er plassert på røret inne i
utendørsanlegget.
Påse at begge avstengingsventilene er åpne for
vakuumtørking.
Vakuumtørking kan ikke utføres fullstendig via portene på
avstengingsventilene.

Fremgangsmåte Forholdsregler

1 Stans all drift i anlegget. Bruk fjernkontrollen.

2 Sett en trykkmåler ved 
utløpsporten på 
avstengingsventilen for gass.

Bruk en trykkmåler kun ment 
for R-410A.

3 Steng avstengingsventilen 
skikkelig på væskesiden, og 
åpne gassiden helt.

Utilstrekkelig stenging av 
ventilen kan føre til brenning 
i kompressoren.

4 Start viften med 
fjernkontrollen.

Kontroller at 
avstengingsventilen:
• er stengt på væskesiden
• er åpen på gassiden

5 Hold nede 
nedpumpingsknappen (BS5) 
på kretskortet til 
utendørsanlegget i mer enn 
5 sekunder.

H2P-lysdioden vil blinke.
Kompressoren og 
utendørsviften vil starte 
automatisk.
Hvis trinn 5 utføres før trinn 4, 
kan innendørsviften starte 
automatisk. Vær oppmerksom 
på dette.

6 Forsett driften (automatisk 
drift) i maksimalt 20 minutter.

—

7 Anlegget stanser. På dette 
tidspunktet stenger du 
avstengingsventilen på 
gassiden.

—
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■ Før påfylling kontrollerer du om tanken har tilkoblet en hevert.

■ Fastsett vekten av kjølemediet som skal tilleggsfylles, ved å se
under punktet "Tilleggsfylling av kjølemedium" i "Fullstendig
etterfyllingsvekt for kjølemedium (etter lekkasje osv.)" på side 9,
og fyll på mengden angitt på "Etikett for tilleggsfylling av
kjølemedium" som er festet til anlegget.

Påfylling mens utendørsanlegget er i stillstand

■ Når vakuumtørkingen er avsluttet, skal tilleggsmengden av
kjølemedium fylles på i væskeform gjennom avstengingsventilen
for væske i utløpsporten, mens du tar hensyn til følgende
instrukser:
- Kontroller at avstengingsventilene for både gass og væske er 

stengt.
- Stans kompressoren, og fyll på den spesifiserte vekten av 

kjølemedium.

Påfylling mens utendørsanlegget er i drift

1 Fyll på så mye kjølemedium som mulig mens strømmen er
avslått.

2 Slå på strømmen, og fyll på kun den mengden kjølemedium som
mangler.

3 Åpne avstengingsventilen for gassledning helt.

Se figur 15 og referer til "Oppsett for vakuum- eller lekkasjetest:"
på side 7 for navnene på delene i figur 15.
Ventil A må være helt stengt.
Kontroller at avstengingsventilen for væske er helt stengt.
Kjølemediet kan ikke påfylles hvis den er åpen.
Utfør tilleggsfyllingen av kjølemediet i væskeform via
utløpsporten på avstengingsventilen for væskeledning.

4 Når anlegget er i stillstand og innstillingsmodus 2 (se
Kontrollpunkt før første oppstart, "Stille inn modusen" på
side 15), stiller du inn obligatorisk funksjon A (tilleggsfylling av
kjølemedium) på  (PÅ). Deretter starter driften. Den
blinkende H2P-lysdioden viser prøvekjøring, og fjernkontrollen
viser  (prøvekjøring) og  (ekstern styring).

5 Når angitt mengde kjølemedium er påfylt, trykker du på knappen
. Deretter stanser driften. 

■ Driften stanser automatisk i løpet av 30 minutter.

■ Hvis påfylling av kjølemedium ikke kan utføres i løpet av 30
minutter, gjentas trinn 2.

■ Hvis driften stanser umiddelbart etter omstart, kan det hende
at det er påfylt for mye kjølemedium på systemet.
Du kan ikke fylle på mer kjølemedium enn denne mengden.

6 Når påfyllingsslangen for kjølemedium er fjernet, må
avstengingsventilen for væske åpnes helt. Ellers kan
røropplegget sprekke som følge av væskeblokkering.

8. UTVENDIG KABLING
Slik fyller du på en tank med hevert tilkoblet

Fyll på tanken mens den er i stående posisjon.
Det er et hevertrør på innsiden, så du trenger 
ikke å snu tanken på hodet.

Andre måter å fylle opp tanken på

Fyll på tanken mens den står på hodet.

Hvis den totale mengden kjølemedium ikke kan påfylles
mens utendørsanlegget er i stillstand, kan du fylle på
kjølemediet under drift ved hjelp av funksjonen for påfylling
av kjølemedium (se "Innstillingsmodus 2" på side 16).

ON

BS3  RETURN

■ 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
koblingsskjemaer 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.

■ Utilstrekkelig strømtilførselskapasitet eller
utilstrekkelig elektrisk konstruksjon kan medføre
elektrisk støt eller brann.

■ 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.)

■ Produktets detektor for motfasevern fungerer bare
under nullstilling etter at strømmen er slått på igjen.
Detektoren for motfasevern er konstruert slik at den
stanser produktet hvis det skjer noe unormalt etter
oppstart.
Når motfasevernkretsen har tvunget anlegget til å
stanse, kontrollerer du om alle faser er intakte. I så fall
slår du av strømmen til anlegget, og erstatter to av tre
faser. Slå på strømmen igjen, og start anlegget.

■ Motfasedetektering utføres ikke mens produktet er i
drift.

■ Hvis det er fare for motfase etter et kortvarig
strømbrudd, og strømmen går og kommer igjen mens
produktet er i drift, installerer du en motfasevernkrets
lokalt. Slike situasjoner er ikke utenkelige når det
brukes generatorer. Hvis produktet kjøres i motfase,
kan kompressoren og andre deler bli ødelagt.

■ Luftkondisjoneringsanlegget skal jordes.
Jordingsmotstand skal være i henhold til nasjonale
bestemmelser.
Jordledningen må ikke kobles til gass- eller
vannrør, lynavleder eller telefonjordleder.
Ufullstendig jording kan medføre elektrisk
støt.

■ Gassrør.
Antennelse eller eksplosjon kan oppstå ved
gasslekkasje.

■ Vannrør.
Harde vinylrør gir ingen effektiv jording.

■ Lynavleder eller telefonjordleder.
Den elektriske spenningen kan stige unormalt i
tilfelle lynnedslag.

■ Sørg for å installere jordfeilbryter og sikring.
Det kan medføre elektrisk støt og brann hvis
jordfeilbryter ikke installeres.
RZQ200+250B8W1B
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8.1. Internkabling – Tabell for deler

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

A1P-A6P ................Trykt kretskort

BS1-5 .....................Trykknappbryter 
(modus, innstilling, gå tilbake, test, tvungen
avriming)

C26,C63,C66 .........Kondensator

DS1 ........................Lysomkobler

E1HC~2HC ............Veivhusvarmer

F1U ........................Sikring (250 V, 5 A, B)(A4P)

F1U,2U...................Sikring (250 V, 10 A, B)(A1P)

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

H1P-7P...................Lysdiode (servicemonitor oransje)

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

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

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

K2M........................Magnetisk kontaktor (M2C)

K1R-7R ..................Magnetisk relé (K2M, Y1~4S, E1+2HC)

K2S ........................Magnetisk relé (M2C)

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

M1C,2C ..................Motor (kompressor)

M1F ........................Motor (vifte)

PS ..........................Bryter for strømtilførsel

Q1DI.......................Jordfeilbryter (kjøpes lokalt) (≤30 mA)

Q1RP .....................Krets for motfasedetektor

R10.........................Motstand (strømføler)

R50,59....................Motstand

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

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

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

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

R31T~32T ..............Termistor (utløp) (M1~2C)

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

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

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

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

S1PH,3PH..............Trykkbryter (høy)

T1A.........................Strømføler 

T1R ........................Transformator

V1CP,V2CP ............Inngang for sikkerhetsanordninger

V1R,V2R ................Strømmodul (A3P,A2P)

X1A,X2A.................Kontakt (Y1E,Y2E)

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

X2M........................Rekkeklemme (innendørs strømtilførsel)

X3M........................Kontakt (styring)

X4M........................Rekkeklemme (strømtilførsel)

Y1E,2E ...................Ekspansjonsventil (elektronisk type)
(main, underkjøling)

Y1S ........................Magnetventil (4-veisventil)

Y2S ........................Magnetventil (forbikobling for varm gass)

Y3S ........................Magnetventil (mottaksventil for gass)

Y4S ........................Magnetventil (væskerør)

Z1C-4C...................Støyfilter (ferrittkjerne)

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

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

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

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

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

........................... Ledningsklemme

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

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

BLU........................ Blå

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

GRY....................... Grå

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

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

RED....................... Rød

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

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

8.2. Kontakter for tilleggsutstyr

X36A...................... Kontakt (strømtilførsel til adapter)

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 strømbrytere av høyhastighetstypen for maksimalt 30 mA som
kan håndtere høyere harmoniske oversvingninger.

Sørg for å montere en hovedbryter for hele systemet.

NB ■ Bruk bare kobberledere.

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

■ Bruk isolert ledning til strømledningen.

Fase og 
frekvens Spenning

Anbefalte 
sikringer

Tverrsnitt av 
overførings-

ledning
RZQ200 3 N~50 Hz 400 V 32 A H05VV-U4G2.5
RZQ250 3 N~50 Hz 400 V 32 A H05VV-U4G2.5

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).
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8.4. Generelle advarsler 

■ Sørg for å tilkoble strømtilførselsledningen til rekkeklemmen for
strømtilførsel, og fest den med klemmer som vist på figur 19 i
kapitlet Tilkobling av strømtilførsel.

■ 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 merke-
strømmen.
• Store variasjoner vil forkorte levetiden på glattekondensatoren.

• Når variasjonen i strømtilførselen overstiger 4% av merke-
strømmen, stanses driften og det vises en feilmelding som et
vernetiltak.

■ Slå av alle strømkilder før du fortsetter koblingsarbeidet.

■ Ledninger skal alltid jordes. (I samsvar med lokale forskrifter.)

■ 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 høyere
harmoniske oversvingninger.)
(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.

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

■ Strømtilførselsledningene må festes skikkelig.

■ Utstyret blir ødelagt hvis strømtilførselen har manglende N-fase
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.

8.5. Eksempler

Systemeksempel (Se figur 18)

Tilkobling av strømtilførsel

L1, L2, L3, N-fase av strømledningen bør festes til plastbraketten ved
hjelp av klemmemateriale som kjøpes lokalt.

De grønn- og gulstripede ledningene skal brukes til jording. (Se
figur 19)

Se figur 23.

1 Lokal strømtilførsel

2 Hovedbryter

3 Jordfeilbryter

4 Sikring

5 Fjernkontroll

Ledningsopplegg for strømtilførsel (mantlet kabel)

Overføringsledning (mantlet kabel)

1 Strømtilførsel (400 V, trefase)

2 Sikring

3 Jordledning

4 Jordfeilbryter

5 Fest isolasjonshylser

6 Rekkeklemme for strømtilførsel

7 Jordledning

8 Fest jordledningene sammen med strømledningene ved hjelp av 
klemmer som kjøpes lokalt.

9 Fest hver enkelt strømledning separat til plastbrakettene ved hjelp 
av klemmer som kjøpes lokalt.

10 Under ledningsarbeidet må du ikke la jordingsledningene komme 
i kontakt med kompressorlederne. Hvis ledningene berører 
hverandre, kan dette få ugunstig innvirkning for andre anlegg.

11 Når du tilkobler to ledninger til samme kontakt, kontrollerer du at 
kabelskoene er plassert med ryggen mot hverandre.
Sørg dessuten for at ledningen med minst tverrsnitt er plassert 
øverst.

12 Kabelsko

13 Ledningens tverrsnitt: liten

14 Ledningens tverrsnitt: stor

15 Plastbrakett

1 Ledninger for strømtilførsel

2 Kobling mellom anlegg

3 Fest til strømboksen med klemmer som kjøpes lokalt.

4 Jordledning

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

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

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

8 Valgfritt ledningsopplegg

9 Når du fører ut strøm-/jordledningene foran:

10 Ledningsopplegg for innstilling for begrenset strømforbruk 

( ) (tilleggsutstyr)

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

12 Når du fører ut jordledningene fra venstre side:

13 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 ( ).

DEMAND
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Feste tilkobling av strømtilførsel (Se figur 22)

Innføring av 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 20)

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
rustdannelse.

■ Når du fører elektriske ledninger gjennom de perforerte platene,
bør du fjerne skarpe kanter fra platene, og surre beskyttelses-
tape rundt ledningene for å hindre skade.

Forholdsregler ved montering av strømledninger

Bruk runde, flate kontakter ved tilkobling til rekkeklemmen
for strøm.

Følg instruksjonene nedenfor hvis slike ikke er
tilgjengelige.

■ 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.

■ Påse at alt ledningsopplegg er sikkert, bruk spesifi-
serte ledninger, og påse at ytre krefter ikke innvirker
på kontakter og ledninger.
Feilaktig tilkobling eller festing kan forårsake brann.

■ Se tabellen under for tiltrekkingsmoment for kontakt-
skruene.

Forholdsregler ved tilkobling av jord

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

1 Ledningsopplegg for innstilling for liten driftsstøy ( ) 
(tilleggsutstyr)

2 Ledningsopplegg for innstilling for begrenset strømforbruk 

( ) (tilleggsutstyr)

3 Ledningsopplegg mellom anleggene (innendørs – utendørs)

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

Du kan skade kretskortet hvis du legger for hardt trykk på
kontaktskruene.

1 2

1 Rund, flat kontakt

2 Strømledning

Tiltrekkingsmoment (N•m)

M8 (Rekkeklemme for strøm) (X4M)
5,5~7,3

M8 (Jord)

M3 (Valgfri rekkeklemme for ledningsopplegg) 
(X1M, X3M) 0,8~0,97

M4 (Rekkeklemme for sammenkobling mellom 
anlegg) (X2M) 1,4~1,6

1 2 3

1 Rund, flat kontakt

2 Utskåret del

3 Koppskive

L.N.O.P

DEMAND

A Elektrisk koblingsskjema (skrevet bak på dekselet til strømboksen)

1 Skjær ut de mørke områdene før bruk.

2 Gjennom åpning

3 Strømledning mellom utendørsanlegg
(når ledningene føres ut gjennom sidepanelet)

4 Plasser fra hverandre

5 Strømledning mellom utendørsanlegg (når ledningene føres ut 
gjennom frontpanelet)

6 Overføringsledning

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).

■ Bruk et strømledningsrør til strømledningen.

■ På utsiden av anlegget må du sørge for at
lavspenningsledninger (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 "Tilkobling av strømtilførsel" på side 12.

■ Sammenkobling mellom anlegg skal festes som
beskrevet i "Tilkobling av strømtilførsel" i kapittel
"8.5. Eksempler" på side 12.
• Fest ledningene med tilleggsklemmer slik at de ikke

berører rørene.

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

2 31
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Koble aldri 400 V til rekkeklemmen for sammenkoblingsledninger. Da
vil hele systemet bryte sammen.

■ Når sammenkoblingsledningene inne i anlegget er montert,
vikler du dem inn med tape sammen med kjølemedierørene,
som vist på figuren nedenfor.

■ Se avsnittet "Feste tilkobling av strømtilførsel" på side 13.

9. FØR DRIFT

9.1. Forholdsregler for service

9.2. Kontrollpunkt før første oppstart

Når installasjonen er ferdig, kontrollerer du følgende før
strømbryteren 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 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.

5 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.

6 Installeringsdato

Pass på å registrere installeringsdatoen på klistremerket bak på
øvre frontpanel for senere referanse.

9.3. 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 installasjons-
stedet.
Betjen bryterne med en isolert pinne
(f.eks. en kulepenn) for å unngå
berøring av strømførende deler. 

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

Plassering av lysomkoblerne, lysdiodene og knappene

■ 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.

ADVARSEL: ELEKTRISK STØT 

Forholdsregler ved utføring av service på
vekselretterutstyr

■ Berør ikke strømførende deler før det er gått
10 minutter etter at strømtilførselen er slått av, på
grunn av fare for høy spenning.

■ Mål dessuten strømtilkoblingen med et prøveapparat
som vist på tegningen, og kontroller at kondensator-
spenningen i hovedkretsen ikke er høyere enn
50 V likestrøm.

Trekk deretter ut kontakten (X1A,X2A på A3P). Pass
på så du ikke berører noen strømførende deler.

■ Når servicen er utført, plugges kontakten inn igjen
(X1A,X2A på A3P). Ellers kan det oppstå
funksjonsfeil. 

Forholdsregler ved tilgang til kontaktpunktene

■ Alle strømtilførselskretser må være frakoblet før det
åpnes for tilgang til kontaktpunktene i bryterboksen.

■ Vær forsiktig når du tar av dekselet. Berøring av
strømførende deler kan gi elektrisk støt.

■ Når service er utført, settes dekselet tilbake på plass.
Ellers kan det oppstå funksjonsfeil fordi det trenger
inn vann eller andre fremmedlegemer.

NB Vær forsiktig!

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

1 2 3454

1 Væskerør

2 Gassrør

3 Sammenkoblingsledninger

4 Isolator

5 Tape

TP1 TP2

■ 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.

1 Lysdioder H1~7P

2 Trykknappbryter 
BS1~BS5

3 Lysomkobler 1 
(DS1: 1~8)

2

1

1
2

3
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Lysdiodestatus

I håndboken er lysdiodestatusen angitt slik: 

 AV
 PÅ
 Blinker

Stille inn lysomkoblerne (Se figur 21)

Stille inn trykknappbryteren (BS1~5)

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

Stille inn modusen

Slik kan modusen endres ved hjelp av knappene :

■ For innstillingsmodus 1: Trykk én gang på knappen
. Lysdiode H1P er av .

■ For innstillingsmodus 2: Trykk på knappen  i
5 sekunder. Lysdiode H1P er på .

Hvis lysdiode H1P blinker  og knappen  trykkes én
gang, endres innstillingsmodusen til innstillingsmodus 1.

9.4. Prøvekjøring

■ Kontroller avstengingsventilene
Påse at avstengingsventilene for gass- og væskeledning åpnes.

■ For flere opplysninger om prøvekjøring, se installerings-
håndboken for innendørsanlegget.

Innstillingsmodus 1 

Lysdiode H1P er av.

Kontroller før start

1 Påse at avstengingsventilene for væske og gass er åpne.

Sørg for å stenge frontpanelet før drift, ellers kan det medføre
elektrisk støt.
- Det er ikke sikkert at kjølemedietrykket stiger, selv om 

avstengingsventilen er åpnet etter at lufting er utført med 
vakuumpumpe.
Dette skyldes at innendørsanleggets kjølemedierør er stengt
med elektriske ventiler på innsiden. Dette vil ikke forårsake
problemer under drift.

2 Husk å slå på strømmen 6 timer før driftsstart for å beskytte
kompressoren.

Prøvekjøring fra innendørsanlegg

1 Sørg for å stille inn anlegget på kjøling, og trykk på
driftsbryteren.

2 Trykk på bryteren for inspeksjon/prøvekjøring på fjernkontrollen
for å sette maskinen i prøvekjøringsmodus.

Innstillinger med lysomkobler DS1

3 INNSTILLING FOR LITEN DRIFTSSTØY ( )

(  = ikke installert = fabrikkinnstilling)

4 INNSTILLING FOR HØYT STATISK TRYKK

5 AUTOMATISK INNSTILLING FOR LITEN DRIFTSSTØY OM 
NATTEN

6 INNSTILLING FOR BEGRENSET STRØMFORBRUK 
( )

1, 2, 7, 8 IKKE GJELDENDE
ENDRE IKKE FABRIKKINNSTILLINGEN

For endring av innstilt modus

For innstilling på stedet

For innstilling på stedet

For prøvekjøring

For tvungen avriming eller nedpumping

NB Trykk på knappen  hvis du blir i tvil under
innstillingsprosessen. Det går da tilbake til
innstillingsmodus 1 (lysdiode H1P er av).

L.N.O.P

OFF

DEMAND

BS2

SET

BS1

MODE

BS3

RETURN

BS4

TEST

BS5

FORCED 
DEF

H1P H2P H3P H4P H5P H6P H7P

MODE
TEST:

HWL:
HIGH STATIC
PRESSURE

LN.O.P 
NGHT

L.N.O.P DEMAND

BS1  MODE

BS2  SET

BS3  RETURN

BS4  TEST

BS5  FORCED DEF

BS1  MODE

BS1  MODE

BS1  MODE

BS1  MODE

BS1  MODE

NB Når strømmen er slått på, kan ikke anlegget startes før
nullstilling av lysdiode H2P slukkes (maks.
12 minutter).

Punkter å kontrollere

Elektrisk 
ledningsopplegg
Sammenkobling 
mellom anlegg
Jordledning

■ Er opplegget som angitt på koblings-
skjemaet?
Påse at ingen ledninger er glemt og at det
ikke er manglende faser eller omvendte
faser.

■ Er anlegget skikkelig jordet?

■ Er noen av ledningsskruene løse?

■ Er isolasjonsmotstanden minst 1 MΩ?
- Bruk en 500 V megatester når du måler 

isolasjonen.
- Bruk ikke en megatester for 

strømkretser som ikke er 230 V.

Røropplegg for 
kjølemedium

■ Er røroppleggets dimensjonering riktig?

■ Er isolasjonsmaterialet til røropplegget
ordentlig festet?
Er både væske- og gassrørene isolert?

■ Er avstengingsventilene for både væske-
siden og gassiden åpne?

Ekstra 
kjølemedium

■ Har du notert det ekstra kjølemediet og
lengden på røropplegget for kjølemediet?

 Åpningsretning

A Væskeside

B Gasside

Fjern hetten, og skru mot 
urviseren med en 
sekskantnøkkel til den stanser

AB
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Prøvekjøring fra prøvekjøringsknappen BS4 på kretskortet til 
utendørsanlegget

3 Sørg for at prøvekjøringsknappen settes i viftemodus, og trykk
på driftsbryteren.

4 Trykk på knappen  i 5 sekunder (eller lenger når
anlegget er i stillstand). Prøvekjøringen starter når H2P-
lysdioden blinker og fjernkontrollen viser  (prøvekjøring)
og  (ekstern styring). 

5 Påse at kompressoren ikke starter og stanser under
prøvekjøring ved å lytte. Hvis den starter og stanser, må du
omgående stanse maskinen med fjernkontrollen, og kontrollere
kjølemedienivå o.l. Det kan være en funksjonsfeil.

Anlegget stanser automatisk etter prøvekjøringen (maks.
30 minutter). Kontroller driftsresultatene ved hjelp av lysdiode-
indikasjonen på utendørsanlegget.

Vurdering av feil

Vurdering kan gjøres av HAP, H1P på kretskortet (A1P) hvis
strømtilførselen er slått på.

Innstillingsmodus 2

Lysdiode H1P er på.

Fremgangsmåte for innstilling

1 Trykk på knappen  for obligatorisk funksjon (A~E).
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 og B er  (PÅ) eller 
(AV). 

3.2 Mulige innstillinger for funksjonene C, D og E

Kun for funksjon C ( ): støy ved nivå 3 < nivå 2

< nivå 1 ( ).
Kun for funksjon D: automatisk liten driftsstøy om natten nivå

3 < nivå 2 < nivå 1 ( ).

Kun for funksjon E ( ): 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.

NB Trykk på knappen  når du vil avslutte
prøvekjøringen. Anlegget kjører i ytterligere
30 sekunder før det stanser. Det er ikke mulig å
stanse anlegget med fjernkontrollen under
prøvekjøring.

Prøvekjøringen går automatisk over i kjølemodus i
3 minutter. Prøvekjøringen stanser i 3 minutter, og
deretter går den over til oppvarming når varme-
modus ble valgt (kun under første installering).

HAP 
(grønn)

H1P 
(oransje) Innhold

Normal

— Kretskortet til utendørsanlegg er defekt 
(se MERKNAD 1)

— Unormal strømtilførsel eller defekt kretskort 
(se MERKNAD 2)

Beskyttelsesutstyr er aktivert (se MERKNAD 3)

NB 1 Slå av strømmen i over 5 sekunder. 
Slå på strømmen igjen. Bekreft vurderingen hvis
dette skjedde.

2 Slå av strømmen i over 5 sekunder.
Koble fra tilkoblingsledning 3 for innendørsanlegg
– utendørsanlegg.
Slå på strømmen igjen i over 10 sekunder.
Hvis HAP-lysdioden på kretskortet til utendørs-
anlegget blinker, fungerer ikke kretskortet til
innendørsanlegget som det skal.

3 Indikasjon på mulig motfase.

Unormal påvisning fortsetter å vise tidligere unormale
situasjoner helt til strømtilførselen slås av.

■ Innendørsanlegg kan ikke kontrolleres enkeltvis. Når
prøvekjøringen er fullført, kontrollerer du hvert enkelt
innendørsanlegg via fjernkontrollen.

■ Lysdiodeindikasjonen endres under denne driften,
men det er ikke unormalt.

■ Husk å feste frontplaten på utendørsanlegget for å
hindre feilaktig vurdering under drift.

BS4  TEST

BS3  RETURN

Mulige funksjoner

A Tilleggsfylling av kjølemedium.

B Kjølemedieoppsamling/vakuumtørking. 

C Innstilling for liten driftsstøy ( ) (ekstern).

D Automatisk innstilling for liten driftsstøy om natten.

E Innstilling for begrenset strømforbruk ( ) (ekstern).

(1)

(1) Denne innstillingen = fabrikkinnstilling

(1)

(1) Denne innstillingen = fabrikkinnstilling

BS2  SET

L.N.O.P

DEMAND

A

H1PH1P H2PH2P H3PH3P H4PH4P H5PH5P H6PH6P H7PH7P

B

C

D

E

BS3  RETURN

BS2  SET

ON OFF

ONON

H1PH1P H2PH2P H3PH3P H4PH4P H5PH5P H6PH6P H7PH7P

OFFOFF(*)(*)

L.N.O.P

1

1

DEMAND

3

H1PH1P H2PH2P H3PH3P H4PH4P H5PH5P H6PH6P H7PH7P

1
2(*)

3

BS3  RETURN

BS3  RETURN
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10.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 innendørsanlegget 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.

2 Slå av strømtilførselen til innendørsanleggene og utendørs-
anlegget med strømbryteren. Når strømtilførselen til den ene
siden er avslått, slår du av strømtilførselen til den andre siden
innen 10 minutter. Ellers kan kommunikasjonen mellom
innendørs- og utendørsanlegget bli unormal, og ekspansjons-
ventilene stenges fullstendig igjen.

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

11. FORHOLDSREGLER VED KJØLEMEDIELEKKASJE

(Viktige punkt 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.

Luftkondisjoneringsanleggene bruker R-410A som kjølemedium.
R-410A 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 maksimale 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 europiske standard er maksimalt tillatt
konsentrasjon av kjølemedium i rom hvor det oppholder seg
mennesker, for R-410A begrenset til 0,44 kg/m3.

Vær spesielt oppmerksom på steder der det kan være
kjølemedium, 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.

Hvis et anlegg installeres i et lite rom, må du sørge for at
en eventuell kjølemedielekkasje ikke overstiger grensen.
Når det gjelder tiltak for å hindre at lekkasjen når grensen,
vennligst kontakt forhandleren.

Hvis lekkasjevolumet overstiger grensen, kan det medføre
ulykke med oksygenmangel.

ON

BS1  MODE

ON

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 kjøle-
medium 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.

2

1

Installeringshåndbok

17
RZQ200+250B8W1B

Luftkondisjoneringsanlegg i delt system
4PW25544-4



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 maskimal konsentrasjon.

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

5 Vennligst kontakt leverandøren.

12.KRAV TIL KASSERING

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

MERKNADER

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 
kjølemedium i 
kjølesystemet 

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

≤ Maksimal konsentrasjon (kg/m3)

1

2
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