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DANSK

SIKKERHEDSREGLER
INSTALLATIONSVEJLEDNING

Sikkerhedsreglerne i denne vejledning skal 
læses grundigt før enheden betjenes.

Dette apparat er påfyldt R32.

• De her beskrevne forholdsregler er klassificeret som ADVARSEL og FORSIGTIG. 
De indeholder begge vigtige oplysninger om sikkerhed. Sørg for at overholde alle forholdsregler uden undtagelse.

• Betydningen af ADVARSELS- og FORSIGTIG-meddelelser.

  ADVARSEL Hvis disse instruktioner ikke efterfølges på korrekt måde, kan det medføre personskade eller dødsfald.

  FORSIGTIG Hvis disse instruktioner ikke overholdes på korrekt måde, kan det medføre tingskade eller personskade, hvilket 
kan være mere eller mindre alvorligt afhængigt af omstændighederne.

• Sikkerhedsmærkerne vist i denne vejledning har følgende betydninger:

Sørg for at følge instruktionerne. Sørg for at etablere en jordforbindelse. Udfør aldrig.

• Når installationen er fuldført, skal du udføre en testdrift for at kontrollere for fejl, og du skal forklare kunden, hvordan 
klimaanlægget betjenes og vedligeholdes ved hjælp af betjeningsvejledningen. 

  ADVARSEL

•  Bed din forhandler eller en kvalificeret person om at udføre monteringsarbejdet. 
Forsøg ikke selv at installere klimaanlægget. Ukorrekt installation kan medføre vandlækage, elektrisk stød eller brand.

•  Anlægget er ikke beregnet til brug af personer, inklusive børn, med nedsat fysisk, følemæssig eller mental kapacitet eller med manglende erfaring eller 
kendskab, medmindre de bliver overvåget eller instrueret angående brugen af anlægget af personer, der er ansvarlige for deres sikkerhed.

• Børn skal overvåges for at sikre, at de ikke leger med anlægget.

•  Klimaanlægget skal installeres i henhold til instruktionerne i denne vejledning. 
Installation med mangler kan medføre vandlækage, elektrisk stød eller brand.

•  Sørg for, at der kun bruges det specificerede tilbehør og de specificerede dele til installationsarbejdet. 
Hvis de specificerede dele ikke anvendes, kan det medføre, at enheden falder ned, vandlækage, elektrisk stød eller brand.

•  Klimaanlægget skal monteres på et fundament, der er stærkt nok til at modstå enhedens vægt. 
Et fundamentet med utilstrækkelig styrke kan medføre, at udstyret falder ned og forårsager skade.

•  Elektrisk arbejde skal udføres i overensstemmelse med relevante lokale og nationale bestemmelser og instruktionerne i denne installationsvejledning. 
Sørg for, at der kun bruges et dedikeret strømforsyningskredsløb. Utilstrækkelig strømkredsløbskapacitet og forkert udførelse kan resultere i elektrisk stød eller brand.

• Sørg for, at der bruges et dedikeret strømkredsløb. Brug aldrig en strømforsyning, der deles af et andet apparat.

• Brug et kabel af passende længde. 
Brug ikke ledninger med samling eller forgrening, eller en forlængerledning, da dette kan medføre overophedning, elektriske stød eller brand.

•  Sørg for, at alle ledninger er godt fastgjort, at de specificerede ledninger anvendes, og at der ikke er belastning på klemmeforbindelserne eller ledningerne. 
Forkert tilslutning eller fastgørelse af ledninger kan resultere i unormal varmeopbygning eller brand.

•  Når du tilslutter strømforsyningen og forbinder ledningerne mellem indendørs- og udendørsenhederne, skal ledningerne placeres således, at dækslet 
til styreboksen kan fastgøres sikkert. 
Forkert placering af dækslet til styreboksen kan medføre elektrisk stød, brand eller overophedning af klemmerne.

•  Når du har tilsluttet forbindelserne og forsyningsledningerne, skal du sørge for at forme kablerne, så de ikke øver for stor kraft på de elektriske dæksler 
eller paneler. Montér dækslerne over ledningerne.  
Manglende eller ukorrekt montering af dækslerne kan medføre overophedning af klemmerne, elektrisk stød eller brand.

•  Ved installationen eller flytning af klimaanlægget skal du sørge for at udlufte kølemiddelkredsløbet for at sikre, at det er fri for luft, og kun bruge det 
specificerede kølemiddel (R32). 

Tilstedeværelsen af luft eller andre fremmede stoffer i kølemiddelkredsen forårsager unormal trykstigning, som kan medføre skade på udstyret og endog personskade.

• Monteringshøjden fra gulvet skal være over 2,3 m.

•  Hvis der lækker kølemiddelgas under installationen, skal området straks udluftes.   
Der kan dannes giftig gas, hvis kølemidlet kommer i kontakt med ild. 

• Når monteringen er afsluttet, skal du kontrollere om der er lækage af kølemiddelgas.  
Der kan dannes giftig gas, hvis kølemiddelgassen lækker ind i rummet og kommer i kontakt med en antændelseskilde, f.eks. en varmeblæser, ovn eller komfur. 

•  Under nedsugning skal kompressoren stoppes før kølemiddelrørene afmonteres. 
Hvis kompressoren stadig kører, og stopventilen er åben under nedsugning, suges der luft ind, når kølemiddelrørene fjernes, hvilket forårsager unormalt tryk i kølecyklussen, hvilket 
kan medføre beskadigelse af udstyret og endda personskade.

•  Under installationen skal kølemiddelrørene fastgøres forsvarligt, før kompressoren sættes i gang. 
Hvis kølemiddelrørene ikke er fastgjort, og stopventilen er åben, når kompressoren kører, suges der luft ind, hvilket forårsager unormalt tryk i kølecyklussen, hvilket igen kan 
resultere i beskadigelse af udstyret og endda personskade.

•  Sørg for at jorde klimaanlægget.  
Enheden må ikke jordes til et forsyningsrør, lynafleder eller telefonjordledning. Ukorrekt jordforbindelse kan medføre elektrisk stød.  

•  Sørg for at montere en fejlstrømsafbryder. Hvis der ikke installeres en fejlstrømsafbryder, kan det medføre elektrisk stød eller brand.
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BEMÆRKNING
Krav til bortskaffelse
Dit klimaanlægsprodukt er mærket med dette symbol. Det betyder, at elektriske og elektroniske produkter ikke må kasseres sammen med almindeligt køkkenaffald.
Forsøg ikke selv at adskille systemet: Adskillelse af klimaanlægget, behandling af kølemiddel, olie og andre dele skal udføres af en kvalificeret installatør i overensstemmelse 
med den gældende lokale og nationale lovgivning. Klimaanlægget skal behandles på en specialiseret genbrugsplads for at indgå i genbrug, genvinding og produktgenbrug.  
Når du sørger for, at dette produkt bliver bortskaffet på korrekt måde, er du medvirkende til at forhindre negative konsekvenser for miljøet og sundheden. Kontakt installatøren eller de 
lokale myndigheder for at få flere oplysninger. Batterier skal fjernes fra fjernbetjeningen og bortskaffes separat i overensstemmelse med de gældende lokale og nationale bestemmelser.

Vigtige oplysninger angående det kølemiddel, der anvendes
Dette produkt indeholder fluoreret drivhusgas.
Udluft ikke gasser i atmosfæren.
Type af kølemiddel:  R32
GWP (1) værdi:       675
(1) GWP = Global Warming Potential (potentiale for global opvarmning)
1 Udfyld med blæk, der ikke kan slettes,
 1  kølemiddel der er påfyldt fra fabrikken, 
 2  yderligere kølemiddelmængde påfyldt hos kunden og 
  1  + 2  den samlede mængde påfyldt kølemiddel 

på kølemiddelmærkatet, der fulgte med produktet. 
Den udfyldte mærkat skal være påsat i nærheden af produktpåfyldningsstudsen 
(f.eks. på indersiden af servicedækslet).

Contains fluorinated greenhouse gases
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R32

a Kølemiddel påfyldt på fabrikken: Se enhedens typeskilt
b Yderligere påfyldt mængde kølemiddel
c Samlet påfyldt mængde kølemiddel

d Udledning af drivhusgasser af den samlede påfyldte kølemiddelmængde 
udtrykt i ton CO2 -ækvivalent

e GWP = Global Warming Potential (potentiale for global opvarmning)

BEMÆRKNING
I Europa bestemmes vedligeholdelsesintervallerne ud fra drivhusgasemissionerne fra den samlede kølemiddelmængde i systemet (udtrykt som ton CO

2 

-ækvivalent).
Følg den gældende lovgivning.
Formel til beregning af drivhusgasemissionerne:
GWP værdi for kølemiddel × den samlede kølemiddelmængde [i kg]/1000

2 Fastgør mærkatet på indersiden af den udendørsenhed. Der er en forudbestemt plads til den på mærkatet med ledningsdiagrammet.

  ADVARSEL
• Ingen elektriske kabler må berøre vandrørene eller bevægelige dele i ventilatormotorerne.
• Bekræft, at enheden er blevet slået fra, før den installeres eller vedligeholdes.
• Frakobl klimaanlægget fra elforsyningsstikket før vedligeholdelse.
• Træk IKKE strømstikket ud, mens enheden endnu er tændt. 

Det kan give alvorlige elektriske udladninger, som kan medvirke til brand.

• Indendørs- og udendørsenhederne, strømkablet og kabeltransmissionen skal holdes mindst 1 meter fra tv og radio for at forhindre forvrængning og statisk elektricitet. 
Afhængigt af typen og kilden for de elektriske bølger, kan statisk elektricitet høres, selv når de er mere end 1 meter væk.

• Der må ikke bruges andre midler til at accelerere afisningsprocessen (hvis relevant) eller til rengøring, end dem, der anbefales af producenten.
• Apparatet skal opbevares i et rum uden kontinuerlig drifttændingskilder (f.eks. åben ild, et gasapparat, eller et el-varmeapparat i drift).
• Må ikke prikkes hul på og ikke brændes.
• Vær opmærksom på, at kølemidlet måske ikke har nogen lugt.
• Apparatet skal installeres, betjenes og opbevares i et rum med et gulvareal større end X m2 (se afsnittet "Særlige forholdsregler ved håndtering af R32-enheden").

Hvis rummet ikke opfylder minimumsarealet, skal det installeres i et rum med god ventilation.

• BEMÆRK: Producenten kan give andre velegnede eksempler eller give yderligere oplysninger om kølemidlets lugt.

  FORSIGTIG
• Klimaanlægget må ikke installeres på steder, hvor der er fare for letantændelig gaslækage.

I tilfælde af gaslækage kan ophobning af gas i nærheden af klimaanlægget forårsage brand.

• Ifølge instruktionerne i denne installationsvejledning skal du montere drænrør for at sikre korrekt dræning og isolering af rør for at forhindre kondensering.   
Forkert rørføring kan resultere i indendørs vandlækage og tingskade.

• Spænd brystmøtrikken iht. den specificerede metode, f.eks. med en momentnøgle. 
Hvis brystmøtrikken er for stram, kan den revne efter længere tids brug, hvilket kan medføre lækage af kølemiddel.

• Overbelast ikke enheden.
Belastningen for enheden er forudindstillet fra fabrikken side. Overbelastning vil give overstrøm eller beskadigelse af kompressoren.

• Efter service eller installation skal det kontrolleres, at enhedens panel er lukket.
Ikke afsikrede paneler vil give meget driftstøj.

• Skarpe kanter og spoleflader er potentielle steder, hvor man kan komme til skade.
Undgå at komme i direkte kontakt med disse steder.

• Før der slukkes for strømmen, skal fjernbetjeningens ON/OFF-kontakt sættes på stillingen “OFF” for at forhindre, at enheden skal gå utilsigtet i gang.
Hvis dette ikke gøres, vil enhedens ventilatorer starte automatisk, når strømmen tilsluttes igen, hvilket udsætter servicepersonellet eller brugeren for fare.

• Sørg for, at der er passende foranstaltninger til at undgå, at udendørsenheden anvendes som tilflugtssted for små dyr. Små dyr, der kommer i kontakt med elektriske dele, kan forårsage funktionsfejl, røg eller brand.
Bed kunden om at holde området omkring enheden rent.

• Kølemiddelkredsens temperatur er høj. Hold ledningerne mellem enhederne væk fra kobberrør, der ikke er varmeisolerede.
• Kun kvalificeret personale må håndtere, påfylde, rense og bortskaffe kølemidlet.

VIGTIGT
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VALG AF INSTALLATIONSSTED

• Før du vælger installationsstedet, skal du indhente brugerens godkendelse.

Indendørsenhed Udendørsenhed
Indendørsenheden skal placeres på et sted, hvor:
• Begrænsningerne for installation, der er angivet på installationstegningen 

for indendørsenheden, er opfyldt.
• Både luftindsugningen og udstødningen har uhindrede veje.
• Enheden er ikke placeret i direkte sollys.
• Enheden er i afstand fra varmekilder eller damp.
• Der er ingen kilde til maskinoliedampe (dette kan forkorte levetiden for 

indendørsenheden).
• Der cirkuleres kold luft i hele rummet.
• Enheden er ikke i nærheden af lysstofrør af typen med elektronisk tænding 

(inverter eller hurtigstart). Da disse kan forkorte fjernbetjeningens 
rækkevidde.

• Enheden er mindst 1 meter væk fra et hvilket som helst tv- eller 
radioapparat (enheden kan forårsage interferens med billedet eller lyden).

• Installer i den anbefalede højde (mere end 2,3 m).
• Installer ikke enhederne i eller tæt ved døråbninger.
• Anvend ikke varmeapparater for tæt ved klimaanlægget eller i rum, hvor 

der findes mineralolie, olietåge eller oliedamp, da dette kan smelte eller 
deformere plastdele pga. den for meget varme eller en kemisk reaktion.

• Når enheden anvendes i et køkken, skal man holde mel i afstand fra 
udsugningsenheden.

• Denne enhed er ikke egnet til brug på fabrikker, hvor der 
forekommer skæreolietåge eller jernpulver, eller hvor der er store 
spændingssvingninger.

• Installer ikke enheder i område med f.eks. varm kilde eller olieraffinaderi, 
hvor der findes sulfidgasser.

• Kontrollér, at ledningsfarverne på henholdsvis udendørs og 
indendørsenheden stemmer overens med terminalafmærkningerne.

• VIGTIGT: INSTALLER ELLER BRUG IKKE KLIMAANLÆGGET I ET VASKERUM. 
Brug ikke sammensatte og snoede ledninger til indgående strømforsyning. 
Udstyret er ikke beregnet til brug i potentielt eksplosiv atmosfære

Udendørsenheden skal placeres på et sted, hvor:
• Begrænsningerne for installation, der er angivet på 

installationstegningen for udendørsenheden, er opfyldt.
• Afløbsvand ikke er et problem og forårsager ikke særlige 

problemer.
• Både luftindsugningen og udstødningen har uhindrede luftveje.
• Enheden befinder sig i en fri luftvej, men er ikke direkte udsat for 

regn, kraftig vind eller direkte sollys.
• Der er ingen fare for letantændelige gasudslip.
• Enheden er ikke direkte udsat for salt, sulfidiserede gasser eller 

maskindampe (de kan forkorte udendørsenhedens levetid).
• Driftsstøj eller varm (kold) luftstrøm giver ikke problemer for 

naboerne.
• Enheden er mindst 3 meter væk fra enhver tv- eller radioantenne.
• Kondensering, der drypper fra stopventilen, ikke kan beskadige 

noget under drift.

  FORSIGTIG

Når klimaanlægget betjenes ved lav udendørs omgivelsestemperatur, 
skal du sørge for at følge instruktionerne nedenfor.
• For at undgå at udendørsenheden udsættes for vind, skal du 

installere den med sugesiden vendt mod muren.
• Installer aldrig udendørsenheden på et sted, hvor sugesiden kan 

blive udsat for direkte vind.
• For at undgå at blive udsat for vind anbefales det at montere en 

vindbarriere på udledningssiden af udendørsenheden.
• I områder med kraftig sne skal du 

vælge et installationssted, hvor 
sneen ikke påvirker enheden.

• Hvis der er risiko for, at der ophober 
sig sne på udendørsenheden, 
skal der opsættes en 
snebeskyttelsesoverdækning.

• I områder med høj luftfugtighed 
eller i områder med kraftig sne 
anbefales det at montere en 
drænbakkevarmer for at forhindre, 
at der samler sig is fra bundrammen.

• Byg en stor overdækning.
• Byg en sokkel.

Montér enheden højt nok over 
jorden til at forhindre, at den bliver 
begravet i sne

Trådløs fjernbetjening

• Udsæt ikke fjernbetjeningen for direkte sollys (dette vil 
forhindre modtagelse af signaler fra indendørsenheden).

• Tænd alle fluorescerende lamper i rummet, hvis der er nogen, 
og find det sted, hvor signaler fra fjernbetjeningen modtages 
korrekt af indendørsenheden (inden for 7 meter).

  FORSIGTIG

Hverken indendørs eller udendørsenheden må installeres 
ved en højde over havet på mere end 2000 m.

A  Monteringsplade 1 B  Holder til fjernbetjening 1 C  AAA tørbatterier 2

D   Trådløs fjernbetjening 1 E   Fastgørelsesskruer til 
fjernbetjeningsholder M3×16L

2 F   Lugtfjernende filter med titaniumapatit 2

G  Drænstik 1 H  Drænprop 1 I  Installationsvejledning 1
* Kun for varmepumpemodeller. J  Betjeningsvejledning 1

TILBEHØR
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INSTALLATIONSTEGNINGER TIL INDENDØRS-/UDENDØRSENHED

Luftfiltre

Luftfilter

Skruer (M4 x 12L)

Frontpanel

55 mm eller mere fra loftet

50 mm eller mere fra vægge 
(i begge sider)

Servicedæksel

Skær varmeisoleringsrøret 
i en passende længde, og 
omvikl det med tape, idet du 
sørger for, at der ikke er huller i 
isoleringsrørets skærelinje.

Tætn 
rørhullet med 
spartelmasse.

Kølemiddelrørene skal beskyttes mod 
fysiske skader. Montér et plastikdæksel 
eller tilsvarende.

Sørg for, at der er 300 mm 
arbejdsplads under loftoverfladen.

Pal

Hvis der er risiko for, at enheden 
falder ned, skal fødderne boltes fast.

Sørg for, at der er plads til rørføring 
og elektrisk vedligeholdelse.

Kravetilslutningen skal 
installeres udendørs.

  Sådan afmonteres dækslet til 
stopventilen.
• Afmonter skruen på 

stopventildækslet.
• Skub dækslet nedad for at 

fjerne det.
  Sådan påsættes dækslet til 

stopventilen.
• Indsæt den øverste del af 

dækslet i udendørsenheden, 
der skal monteres.

• Spænd skruerne.

Dæksel til stopventil

Omvikl isoleringsrøret med 
afslutningstapen fra bund til top.

Servicedækslet kan aftages.
  Åbningsmetode

1)  Fjern servicedækslets skruer.
2)  Træk servicedækslet ud 

diagonalt nedad i pilens 
retning.

3) Træk ned.

Lugtfjernende filter 
med titaniumapatit

Filterrammen

Lugtfjernende filter med titaniumapatit (2)

500 mm fra væg

ARXC20/25/35 ARXC50/60/71

Maks. tilladt rørlængde 20 m 30 m

Min. tilladt rørlængde** 3 m

Maks. tilladt rørhøjde 15 m 20 m

Ekstra kølemiddel er påkrævet til kølemiddelrør, der er mere end 7,5 m 
lange* 17 g/m

Gasrør 9,5 mm (3/8") 12,7 mm (1/2")

Væskerør 6,4 mm (1/4")

* Husk at påfylde den korrekte mængde yderligere kølemiddel.
Hvis dette ikke gøres, kan det give nedsat ydelse.

** Den foreslåede korteste rørlængde er 3 m (10 ft) for at undgå støj fra udendørsenheden og vibration.
(Mekanisk støj og vibration kan forekomme afhængigt af, hvordan enheden er installeret, og omgivelserne, den anvendes i.)
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VEJLEDNING FOR INDENDØRS INSTALLATION

MONTERING AF MONTERINGSPLADEN

• Monteringspladen skal monteres på en væg, 
som kan bære vægten af indendørsenheden.

1) Fastgør monteringspladen midlertidigt til 
væggen, sørg for, at panelet er helt vandret, og 
markér borepunkterne på væggen.

2) Skru monteringspladen fast til væggen med 
skruer.

Anbefalede fastholdelsespunkter og mål for monteringsplade

Fastgørelsesskruer til monteringsplade

Monteringspladen skal 
monteres på en væg, 
som kan bære vægten af 
indendørsenheden.

Monteringsplade

INDENDØRSENHED ATXC20/25/35/50

  Anbefalede fastgørelsespunkter for 
monteringsplade (7 punkter i alt) Anbring en vaterpas på disse faner.

Brug et målebånd som vist.
Placer enden af målebåndet 
ved 

Hul gennem 
væggen Ø 65 cm
Drænrørs placering 
enhed: mm

50 170170

116,5117

24
1,

6

24
1,

6

46
,4

770

 Ø 65  Ø 65

46
,4

49,549,5

Alle mål er i mm

INDENDØRSENHED ATXC60/71

  Anbefalede fastgørelsespunkter for 
monteringsplade (7 punkter i alt) Anbring en vaterpas på disse faner. Brug et målebånd som vist.

Placer enden af målebåndet ved 

Hul gennem 
væggen Ø 65 cm

Drænrørs placering
enhed: mm

117

170 60 170

126,5

25
1,

6

25
1,

6

45
,4

990
49,5

 Ø 65  Ø 65

45
,4

65,5

Alle mål er i mm

BORING AF ET HUL I VÆGGEN OG MONTERING AF ET VÆGINDLEJRET RØR

• Til vægge, der indeholder metalrammer eller metalplader, skal du sørge for at bruge et vægindlejret rør og et vægdæksel i 
gennemføringshullet for at forhindre eventuel varme, elektrisk stød eller brand.

• Sørg for at tætne mellemrummene rundt om rørene med 
tætningsmateriale for at forhindre vandlækage. 

1) Bor et gennemgangshul på 65 mm i væggen på en sådan måde, at det 
har en nedadgående hældning mod ydersiden.

2) Indsæt et vægrør i hullet.
3) Indsæt et vægdæksel i vægrøret.
4) Efter afslutning af kølemiddelrørføring, ledningsføring og 

drænrørføring, skal rørhulrummet tætnes med spartelmasse.

Rør indsat i væggen 
(leveres af kunden)

Tætningsmateriale (spartelmasse) 
(leveres af kunden)

Indvendig Udvendig

Rør indsat i væggen 
(leveres af kunden)

Ø 65Dækning af hul i væggen 
(leveres af kunden)
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MONTERING AF INDENDØRSENHED

Rørføring i højre side, højre side bagpå eller højre side i bunden.

Kabelstyring

Monteringsplade

Placer indendørsenhedens krog her.

mærke

Fjern rørhulsdækslet her for 
rørføring i bunden i højre side

Bind kølevæskerør og 
drænslange sammen med 
isoleringstape.

Fjern rørhulsdækslet her for 
rørføring i højre side

Rørføring i højre side
Rørføring i højre side bagpå

Rørføring i 
højre side i 
bunden

Monteringsplade

Ved afisolering på 
forhånd af enderne 
på ledningen mellem 
enhederne, skal du 
samle ledningsenderne 
med isoleringstape.

Ledning mellem 
enheder

1) Fastgør drænslangen til undersiden af kølemiddelrørene med selvklæbende 
vinyltape.

2) Omvikl kølevæskerør og drænslange sammen med isoleringstape.
3) Før drænslange og kølemiddelrør gennem væghullet, og sæt derefter 

indendørsenheden på monteringspladens kroge ved at bruge  
markeringerne øverst på indendørsenheden som vejledning.

4) Åbn frontpanelet, åbn derefter servicedækslet.  
(Se tips til installation.)

5) Før ledningen mellem enhederne fra udendørsenheden gennem hullet i 
væggen og derefter gennem bagsiden af indendørsenheden.  
Træk dem gennem forsiden. Bøj enderne af kabelbinderne opad for at lette 
arbejdet på forhånd. (Hvis enhedens ledningsender skal afisoleres først, skal 
kabelenderne bundtes med tape.) 

6) Tryk på indendørsenhedens nederste ramme med begge hænder for at sætte 
enheden på monteringspladens kroge. Sørg for, at ledningerne ikke bliver 
fastlåst på kanten af indendørsenheden.

Rørføring i venstre side, venstre side bagpå eller venstre side i bunden.

Sådan udskiftes drænproppen og drænslangen

• Metode til fjernelse 

1) Drej for at frigøre ledningsclipsen fra krogen på højre side, og 
afmontér drænslangen.

2) Fjern drænproppen i venstre side, og fastgør den i højre side.
3) Indsæt drænslangen, og tilspænd den ved at dreje 

ledningsclipsen til krogen. 
Hvis du glemmer at spænde den, kan det medføre vandlækager.

Drænslanges fastgørelsesposition
Drænslangen sidder bag på enheden.

Fastgørelse i venstre side Fastgørelse i højre side 
(fabriksstandard) 

Enheden set bagfra

Enhed set forfra

Venstre side Højre side

LedningsclipsLedningsclips

DrænslangeDrænslange

1) Fastgør drænslangen til undersiden af kølemiddelrørene med 
selvklæbende vinyltape.

2) Sørg for at tilslutte drænslangen til drænporten i stedet for en 
drænprop.

3) Form kølemiddelrøret langs rørmærkning på monteringspladen.
4) Før drænslange og kølemiddelrør gennem væghullet, og sæt derefter 

indendørsenheden på monteringspladens kroge ved at bruge  
markeringerne øverst på indendørsenheden som vejledning.

5) Træk ledningerne mellem enhederne ind.
6) Tilslut rørene mellem enhederne.

Der må ikke påføres smøreolie 
(kølemiddelmaskinolie), når den 
indsættes. Påføring vil forårsage 
forringelse og drænlækage i proppen.

Rørføring i venstre side

Fjern rørhulsdækslet her 
for rørføring i venstre side.

Fjern rørhulsdækslet her 
for rørføring i venstre side 
i bunden.

Rørføring bagpå i venstre side
Rørføring i venstre side i bunden

 Sådan isættes drænproppen

Indsæt en sekskantnøgle 
(4 mm)

Ingen 
mellemrum

Drænslange
Luk dette hul med 
spartelmasse eller 
tætningsmateriale.

Bind sammen med 
plasttape.

Monteringsplade
Vikl isolerbånd rundt om den 
bøjede del af kølemiddelrøret. 
Overlap mindst halvdelen af 
båndets bredde ved hvert 
retningsskift.
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7

Drænslange

Drænslange

Ydervæg

50 mm  
eller mere

Drænrør af vinylklorid 
(VP-30)

Indvendig vægIsæt drænslangen i denne 
dybde, så den ikke trækkes 
ud af drænrøret.

Kølemiddelrør

 Monteringsplade

Bundramme

7) Omvikl kølevæskerør og drænslange sammen ved brug af 
isoleringstape, som vist i figur til højre.

Vægindlejret rørføring.

Følg de angivne instruktioner

Rørføring i venstre side, venstre side bagpå eller venstre side i bunden

1) Isæt drænslangen i denne dybde, så den ikke trækkes ud af 
drænrøret.

Indendørsenheden skal installeres på en sådan måde, at kortslutning mellem koldluftudblæsning og varm returluft forhindres. 
Overhold installationsfripladsen, som vises på figuren. Placer ikke indendørsenheden, hvor der kommer direkte sol på enheden. 
Placeringen skal også være passende for rørføringer og dræn, og i afstand fra døre og vinduer.

Returluft

Påkrævet friplads min. 50min. 50

m
in

. 5
5

(Plads til 
vedligeholdelse)

(Plads til 
vedligeholdelse)

(P
lad

s t
il 

yd
els

e)

Luftstrøm 
(indendørs)

Alle mål er i mm

  Sådan fastgøres 
indendørsenheden
Hægt bundrammens gribere til 
monteringspladen. 

  Sådan aftages indendørsenheden.
Det markerede område skubbes 
opad (på den nedre del af forristen) 
for at frigøre griberne.

Monteringsplade

Klo

Mærke (bagside)
Bundramme

Forrist

DRÆNRØR

• Tilslut drænslangen, som beskrevet nedenfor. 
Drænslangen skal 
hælde nedad.

Ingen fælde er tilladt.

Sæt ikke enden af 
slangen i vand.

• Dræn af vand

Vandudsivning Vandudsivning Vandudsivning

Tilbageholdelse 
af vand

Dræn
ForkertForkertForkertKorrekt

Enden 
går ned 
i vand

• Fjern luftfiltrene, og hæld lidt vand i drænbakken for at 
kontrollere, at vandet flyder jævnt.

• Hvis drænslangen skal forlænges, skal der anskaffes en 
forlængerslange. Sørg for at varmeisolere forlængerslangens 
indendørs del. 

Indendørsenheds 
drænslange Ø 

16 Forlænger drænslange

Varmeisoleringsrør 
(leveres af kunden)

• Ved tilslutning af et stift polyvinylklorid-rør (indvendig 
diameter 16 mm) direkte til drænslangen, der er fastgjort til 
indendørsenheden, som ved arbejde med indlejrede rør, skal du 
bruge et hvilket som helst kommercielt tilgængeligt drænstik 
(indvendig diameter 16 mm) som samlingsled.

φ1
6

Drænslange 
leveret med 
indendørsenheden

stik (indvendig 
diameter 16 mm)

polyvinylrør 
(diameter 16 mm)
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LEDNINGSFØRING

VIGTIGT: * Oplysningerne vist i tabellen er kun vejledende. De skal kontrolleres og vælges, så det er i henhold til de lokale/
nationale bestemmelser. Dette gælder også for installationstypen og de anvendte ledere.

 ** Det korrekte spændingsområde skal sammenholdes med dataet på mærkatet på enheden.

2

1

2

1

N

L

3 3

Udendørsenheds 
klemrække

Indendørsenheds 
klemrække

N / L2
L / L1

Strøm- 
forsyning

HovedafbryderSikring/
kredsafbryder

Strømforsyningskabel

Forbindelseskabel

Der skal være en 
afbryder af alle poler til 
forsyningsnetværket 
med en 
separationskontakt på 
mindst 3 mm.

 

Model Indendørs (ATXC) 20/25/35C 50/60/71C

Udendørs (ARXC) 20/25/35C 50/60/71C

Strømspændingsområde** 220-240V/~/50Hz + 

Mål for strømforsyningskabel* mm2

Antal ledninger
1,5
3

2,5
3

Mål for forbindelseskabel* mm2

Antal ledninger
1,5
4

1,5
4

Anbefalet normering for sikring/
kredsafbryder** A 16 16

• Alle kabler skal tilsluttes solidt.
• Kontrollér, at ingen dele af kablet berører kølemiddelrørene, kompressoren eller andre bevægelige dele.
• Forbindelseskablet mellem indendørsenheden og udendørsenheden skal være klampet fast ved brug af medfølgende forankringsledning.
• Strømforsyningsledningen skal svare til H07RN-F, som er mindstekravet.
• Kontrollér, at der ikke øves tryk udefra på klemmeforbindelserne og kablerne.
• Kontrollér, at alle dæksler er korrekt fastgjorte for at undgå åbninger.
• Brug en ringklemme til tilslutning af kabler til strømforsyningsklemrækken. Tilslut kablerne ved at matche dem med indikationen på 

klemrækken. (Se kabelføringsdiagrammet på enheden).

Påsæt isoleringsmanchet

Ringterminal
Elektrisk 
kabel

• Brugt den korrekte skruetrækker til stramning af klemmeskruerne. Ikke passende skruetrækkere kan beskadige skruehovedet.
• Overstramning kan beskadige klemrækkens skruer.
• Tilslut ikke kabler af forskellige kaliber til samme klemme.
• Hold kablerne i god orden. Sørg for, at kablerne ikke generer andre dele og klemmeboksens dæksel.

Tilslut kabler med samme 
kapacitet til begge sider.

Tilslut ikke kabler med 
samme kapacitet til én side.

Tilslut ikke kabler med 
forskellig kapacitet.
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VEJLEDNING FOR UDENDØRS INSTALLATION

MONTERING AF UDENDØRSENHED
• Hvis en væg eller anden forhindring befinder sig i vejen for den udendørsenheds indsugnings- eller 

udstødningsluftstrøm, skal du følge nedenstående retningslinjer for installation.
• Ved nedenstående monteringsmønstre skal væghøjden på udstødningssiden være 1200 mm eller mindre.

  

 

Med én side mod mur Med to sider mod mur Med tre sider mod mur

Set fra siden

Set fra siden

Set oppefra

Set oppefra

Set oppefra

Set oppefra

1200 eller 
mindre

Med én side mod mur Med to sider mod mur Med tre sider mod mur

Mere end 50

Mere end 100 Mere end 350

Mere end 
100

Mere end 
350

Mere end 100

Mere end 350
Mere 
end 50

Mere 
end 50

Mere 
end 50

Mere end 100
Mere end 
150Mere end 

100

Mere 
end 50

Mere 
end 50

Mere end 150

Mere end 300Mere 
end 50

1200 eller 
mindre

ARXC20/25/35

ARXC50/60/71

Alle mål er i mm

MONTERING AF DRÆN

Montering af dræn. (kun varmepumpeenhed)
Hjul til drænvand

Bundramme

Drænstik

Slange (fås i løssalg, indvendig dia. 16 mm (5/8”))

1) Brug drænstik til dræning.
2) Hvis drænporten er dækket af en monteringsfod eller en gulvoverflade, 

skal du placere yderligere fodstøtter på mindst 30 mm (1-3/16”) i højden 
under udendørsenhedens fødder.

3) Brug ikke en drænslange sammen med udendørsenheden i kolde områder.
(I modsat fald kan afløbsvandet fryse til is, hvilket kan forringe opvarmningen.)

UDKRAVNING AF RØRENDE

1) Skær rørenden med en rørskærer.
2) Fjern grat med den afskårne overflade nedad, så spånerne ikke kommer 

ind i røret.
3) Sæt brystmøtrikken på røret.
4) Udkrav røret.
5) Kontroller, at udkravningen er korrekt udført.

• Brug ikke mineralsk olie på udkravet del.
• Sørg for, at der ikke kommer mineralsk olie ind i systemet, da det vil reducere 

enhedernes levetid.
• Brug aldrig rørføring, som er blevet anvendt til tidligere installationer. 
• Brug kun dele, der leveres sammen med enheden.
• For at sikre enhedens levetid må der aldrig installeres en tørrer på denne enhed.
• Tørrematerialet kan opløses og beskadige systemet.
• Ufuldstændig udkravning kan medføre lækage af kølemiddelgas.

  ADVARSEL

Genbrug ikke samlinger, der har været brugt allerede én gang.
  FORSIGTIG

Anbring nøjagtig på den position, der er vist nedenfor.

Rørstørrelse, 
mm (")

A (mm)
Udkravningsværktøj 

for R32/R410A Konventionelt udkravningsværktøj

Koblingstype Koblings 
(fast-type)

Type med vingemøtrik 
(britisk type)

6,4 (1/4”) 0-0,5 1,0-1,5 1,5-2,0
9,5 (3/8”) 0-0,5 1,0-1,5 1,5-2,0

12,7 (1/2”) 0-0,5 1,0-1,5 2,0-2,5
15,9 (5/8”) 0-0,5 1,0-1,5 2,0-2,5
19,1 (3/4”) 0-0,5 1,0-1,5 2,0-2,5

Udkravning

Matrice

A

Udkravnings 
indvendige overflade 
skal være fri for opbrud

Rørenden skal være jævnt konisk i 
en perfekt cirkel.

Kontroller, at brystmøtrikken er monteret.

Kontrol

(Skær præcist i 
rette vinkler.) Fjern grat.
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RØR TIL KØLEMIDDEL

1) Brug den brystmøtrik, der er fastgjort til hovedenheden. (For at forhindre revner i brystmøtrikken som følge af forringelse pga. ældning.)
2) For at undgå gaslækage må der kun påføres køleolie på indersiden af udkravningen. (Brug køleolie til R32.)
3) Brug momentnøgler ved tilspænding af brystmøtrikkerne for at undgå beskadigelse af brystmøtrikkerne og gaslækage.

  FORSIGTIG

Ret midten af begge udkravninger ind efter hinanden, og spænd brystmøtrikkerne i hånden 3 eller 4 omgange. Spænd dem derefter helt med momentnøglerne.
[Påfør olie]

Påfør køleolie på indersiden af udkravningen.

Påfør ikke køleolie på ydersiden.

Anvend ikke køleolie på brystmøtrikken for at 
undgå at tilspænde med for stort moment.

Brystmøtrik

[Tilspænd]

Momentnøgle

Skruenøgle

Rørforskruning

Brystmøtrik

Rørstørrelse, mm (") Moment, Nm/(ft-lb)

6,4 (1/4") 18 (13,3)

9,5 (3/8") 42 (31,0)

12,7 (1/2") 55 (40,6)

15,9 (5/8") 65 (48,0)

19,1 (3/4") 78 (57,6)

 

Væg

Regn

Glem ikke at sætte 
en hætte på.

Hvis der ikke er nogen 
hætter tilgængelig, så tildæk 
udmundingen med tape for 
at holde snavs eller vand ude.

1. Forholdsregler ved håndtering af rør
1) Beskyt den åbne ende af røret mod støv og fugt.
2) Alle rørbøjninger skal være så skånsomme som muligt. 

Brug en rørbukker til bøjning af rør.
2. Valg af kobber- og varmeisoleringsmaterialer

Ved anvendelse af kommercielle kobberrør og -fittings skal følgende overholdes:
1) Isoleringsmateriale: Polyethylenskum 

Varmeoverførsel: 0,041 til 0,052W/mK (0,035 til 0,045kcal/(mh •˚C) 
Kølemiddelgasrørets overfladetemperatur når maks. 110˚C.
Vælg varmeisoleringsmaterialer, der kan modstå denne temperatur.

2) Sørg for at isolere både gas- og væskerørene og at give isoleringsmål som vist nedenfor.
Rørstørrelse, mm (") Mindste bøjningsradius Rørtykkelse Termisk isoleringsstørrelse Termisk isoleringstykkelse

6,4 (1/4") 30 mm eller mere
0,8 mm

(C1220T-O)

I.D. 8-10 mm

10 mm min.

9,5 (3/8") 30 mm eller mere I.D. 12-15 mm

12,7 (1/2") 40 mm eller mere I.D. 14-16 mm

15,9 (5/8") 50 mm eller mere 1,0 mm
(C1220T-O)

I.D. 16-20 mm

19,1 (3/4") 50 mm eller mere I.D. 20-24 mm

Ledning mellem enheder

Drænslange

Isolering til væskerørIsolering til gasrør

Afslutningstape

Gasrør
Væskerør

BEMÆRKNING
Overskrid IKKE enhedens maksimale arbejdstryk (se “Tilladt maks. tryk” på typeskiltet).

UDLUFTNING OG KONTROL AF GASLÆKAGE

• Når rørføringen er afsluttet, er det nødvendigt at udlufte luften og kontrollere for gaslækage

1) Bland ikke andre stoffer end det angivne kølemiddel (R32) i kølemiddelcyklussen.
2) Hvis der lækker kølemiddelgas, skal rummet udluftes så hurtigt og så meget som muligt.
3) R32 samt andre kølemidler skal altid genindvindes og må aldrig frigives direkte i miljøet.
4) Brug en vakuumpumpe, der kun anvendes til R32. Brug af samme vakuumpumpe til forskellige kølemidler kan beskadige 

vakuumpumpen eller enheden.

  ADVARSEL

• Hvis der anvendes ekstra kølemiddel, skal der udføres udluftning fra kølemiddelrørene og den 
indendørsenhed vha. en vakuumpumpe, og derefter skal der påfyldes ekstra kølemiddel.

• Brug en sekskantnøgle (4 mm) til at betjene stopventilstangen.
• Alle samlinger i kølemiddelrørene skal tilspændes med en momentnøgle til det angivne 

tilspændingsmoment.

Trykmåler

Ventilhætter Væskestopventil

Gasstopventil
Vakuumpumpens serviceport

HøjtryksventilLavtryksventil

Påfyldningsslanger

Compound-
trykmåler

Målermanifold
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1) Tilslut projektionssiden af påfyldningsslangen (som kommer fra målermanifolden) til gasstopventilens serviceport.

2) Åbn målermanifoldens lavtryksventil (Lo) helt, og luk dens højtryksventil (Hi) helt.
(Efterfølgende kræver højtryksventilen ingen betjening.)

3) Vakuumpumpning skal udføres, og det skal sikres, at compound-trykmåleren viser -0,1 MPa (-760 mmHg)*1.

4)  Luk målermanifoldens lavtryksventil (Lo), og stop vakuumpumpen. (Hold denne tilstand i et par minutter for at sikre, at compound-trykmålerens viser ikke 
svinger tilbage).*2.

5) Fjern dækslerne fra væskestopventilen og gasstopventilen.

6) Drej væskestopventilens stang 90 grader mod uret med en sekskantnøgle for at åbne ventilen. 
Luk den efter 5 sekunder, og kontroller for gaslækage. Brug sæbevand til at kontrollere for gaslækage fra indendørsenhedens udkravning og 
udendørsenhedens udkravning og ventilstænger. Når kontrollen er udført, skal alt sæbevandet tørres af.

7) Frakobl påfyldningsslangen fra gasstopventilens serviceport, og åbn derefter væske- og gasstopventilerne helt. 
(Forsøg ikke at dreje ventilstangen ud over dens stop.)

8) Spænd ventilhætterne og serviceporthætterne til væske- og gasstopventilerne med en momentnøgle til de specificerede momenter.

*1. Rørlængde vs. vakuumpumpens driftstid
Rørlængde Op til 15 meter Mere end 15 meter
Driftstid Mindst 10 min. Mindst 15 min.

*2. Hvis compound-trykmålerens viser svinger tilbage, kan kølemidlet have vandindhold, eller der kan være en løs rørsamling. 
Kontroller alle rørsamlinger, og efterspænd møtrikkerne efter behov, og gentag derefter trin 2) til 4).

NEDSUGNING

For at beskytte miljøet skal du sørge for at suge ned, når du flytter eller bortskaffer enheden.
1) Fjern dækslerne fra væskestopventilen og gasstopventilen.
2) Udfør tvungen køling.
3) Efter fem til ti minutter lukkes væskestopventilen med en sekskantnøgle.
4) Efter to til tre minutter lukkes gasstopventilen og tvungen køling stoppes
Tvungen køledrift

  Brug af indendørsenhedens ON/OFF-kontakt
Tryk på indendørsenhedens ON/OFF-kontakt i mindst 5 sekunder. (Driften starter.)
• Tvungen køledrift stopper automatisk efter ca. 15 minutter. 

Tryk på indendørsenhedens ON/OFF-kontakt for at stoppe driften.

Heksagonal 
nøgle

Luk

VentildækselGasstopventil
Serviceport

Væskestopventil

Når væskestopventilen er lukket, skal du lukke gasstopventilen inden for 3 minutter og derefter stoppe den tvungne køling.
  FORSIGTIG

Sådan suges ned

FARE: EKSPLOSIONSFARE
Nedsugning - Kølemiddellækage. Hvis du ønsker at nedsuge systemet, og der er en lækage i kølemiddelkredsen:
•  Brug IKKE enhedens automatiske nedsugningsfunktion, hvormed du kan opsamle alt kølemiddel fra systemet i udendørsenheden. Mulige 

konsekvenser: Automatisk forbrænding og eksplosion af kompressoren på grund af luft, der føres ind i kompressoren i drift.
•  Brug et separat genvindingssystem, så enhedens kompressor IKKE behøver at fungere.

BEMÆRKNING
Under nedsugning skal kompressoren stoppes, før kølemiddelrørene afmonteres. Hvis kompressoren stadig kører, og stopventilen er 
åben under nedsugningen, suges der luft ind i systemet. Kompressoren kan blive ødelagt eller systemet kan blive beskadiget heraf 
på grund af unormalt tryk i kølemiddelkredsen.
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LEDNINGSFØRING

  ADVARSEL

• Brug ikke ledninger med samling, forlængerledninger, eller starburst-tilslutninger, da dette kan medføre overophedning, elektriske stød eller brand.
• Brug ikke lokalt indkøbte elektriske dele inde i produktet. (Undgå at forgrene strømmen til drænpumpen osv., fra klemmerækken.) Det kan forårsage 

elektrisk stød eller brand.
• Sørg for at montere en fejlstrømsafbryder. (En der kan håndtere højere harmoniske svingninger.) 

(Denne enhed anvender en inverter. Derfor skal der anvendes en fejlstrømsafbryder, der kan håndtere højere harmoniske svingninger, for at forhindre 
fejlfunktioner i fejlstrømsafbryderen for jordlækage.)

• Brug en fejlstrømsafbryder af typen med afbrydelse af alle poler med mindst 3 mm (1/8") mellem kontaktpunktets mellemrum.
• Når du udfører ledningsføring, skal du passe på ikke at trække i røret.
• Slut ikke strømforsyningskablet til indendørsenheden. Det kan forårsage elektrisk stød eller brand.
• Tænd ikke fejlstrømsafbryderen, før alt arbejde er udført.

1) Afisoler kablet (20 mm).
2) Tilslut ledningerne mellem de indendørs- og udendørsenheder, så klemmenumrene stemmer overens. Spænd klemmeskruerne forsvarligt. Det 

anbefales at bruge en almindelig skruetrækker til at stramme skruerne.
Skruerne er pakket sammen med klemrækken.

1
2
3

1 2 3

 

  L   N

1 2 3

L

N

Fastgør ledningerne med 
klemmeskruerne.

Strømforsyning 
50Hz 220-240V

FejlstrømsafbryderSikring

Jord

Fastgør 
ledningerne med 
klemmeskruerne.

Indendørs- 
enhed

Klemrække til 
strømforsyning

Form ledningerne 
således, at dækslet til 
service og stopventil 
kan påsættes korrekt.

Strømforsyningskabel 
3-kerne 60245 IEC 57 
H07RN-F

Kabel til mellem enheder 
4-kerne 60245 IEC 57 H07RN-F

ARXC20/25/35* 16A

ARXC50/60/71* 16A

SÆRLIGE FORHOLDSREGLER NÅR DER HÅNDTERES EN ENHED, DER BRUGER R32

Modeller R32 påfyldning, kg 
til 7,5 m rørføring

Mindste gulvareal, X m2 
(baseret på 7,5 m rørføring)

R32 påfyldning, kg til 
maks. tilladt rørlængde*

Mindste gulvareal, X M2 (baseret på 
maks. tilladt rørlængde*)

ATXC20C - ARXC20C 0,55 0,29 0,76 0,55

ATXC25C - ARXC25C 0,55 0,29 0,76 0,55

ATXC35C - ARXC35C 0,75 0,54 0,96 0,88

ATXC50C - ARXC50C 1,00 0,95 1,38 1,82

ATXC60C - ARXC60C 1,10 1,15 1,48 2,10

ATXC71C - ARXC71C 1,15 1,26 1,53 2,24

* Beregning baseret på installationshøjde på 1,8 m
* Maks. tilladt længde (L), m for:-

ATXC20/25/35C - ARXC20/25/35C : 20
ATXC50/60/71C - ARXC50/60/71C : 30

•  Installation af rørføring skal holdes på et minimum, og rørføringen skal beskyttes mod fysisk beskadigelse og må ikke installeres i et ikke 
ventileret rum. 

• Genanvendelige mekaniske forbindelsesstykker og udkravningssamlinger skal være tilgængelige med henblik på vedligeholdelse.
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 ADVARSEL
Før installation skal du sikre dig, at risikoen for antændelse er minimeret, og du skal undgå at arbejde i områder med begrænset plads.

Sørg for, at der er tilstrækkelig ventilation ved at åbne vinduer eller døre.

• Når udkravede samlinger genbruges indendørs, skal udkravningsdelen fremstilles igen.
•  Undgå installation af klimaanlægget på et sted, hvor der er risiko for konstant brug af åben ild (f.eks. elektriske varmeapparater).
•  Enhver person, som arbejder med eller griber ind i en kølemiddelkreds, skal være i besiddelse af et gyldigt certifikat fra en branchegodkendt 

bedømmelsesmyndighed, som autoriserer personens kompetence til at håndtere kølemidler sikkert i overensstemmelse med en 
branchegodkendt vurdering.

• Kontrol af tilstedeværelse af kølemiddel
Området skal kontrolleres med en passende kølemiddeldetektor før og under arbejdet for at sikre, at teknikerne er klar over den potentielt 
brandfarlige atmosfære. Det skal sikres, at det udstyr, der bruges til lækagedetektering, er passende til brug med brandfarlige kølemidler, dvs. 
ingen gnister, tilstrækkeligt forseglet eller selvsikret.
• Tilstedeværelse af en brandslukker
Hvis der skal udføres svejsning, skæring o.lign. på kølemiddeludstyret eller tilhørende dele, skal der være passende brandslukningsmidler til 
rådighed. Der skal være en pulverslukker eller CO2-brandslukker i nærheden af påfyldningsområdet.
• Ingen antændingskilder
Alle antændelseskilder, herunder cigaretrygning, bør holdes så langt væk som muligt fra stedet for installation, reparation, fjernelse og bortskaffelse, 
hvor brændbart kølemiddel kan frigives til det omgivende rum. Der skal opsættes skilte med ”Rygning forbudt”.
• Følgende kontroller skal udføres ved installationer:

 – mærkningen på udstyret er fortsat synlig og læselig. Skilte og symboler, der er ulæselige, skal udskiftes;
 –  kølerør eller -komponenter er installeret på et sted, hvor de sandsynligvis ikke kan udsættes for stoffer, der kan korrodere kølemiddelholdige 

komponenter, medmindre komponenterne er fremstillet af materialer, som ifølge sagens natur er modstandsdygtige over for korrosion 
eller er tilstrækkeligt beskyttet mod at blive korroderet.

• Indledende sikkerhedskontroller omfatter:
 – at kondensatorer er udtømte. Dette skal ske på en sikker måde for at undgå gnistdannelse
 – at der ikke er nogen strømførende elektriske komponenter og ledninger, der er blottet under påfyldning, genvinding eller udluftning af 

systemet;
• Reparation på selvsikrede komponenter
Påfør ikke permanente induktive eller kapacitansbelastninger til kredsløbet, uden at have sikret, at dette ikke vil overstige den tilladte spænding 
og strøm til udstyret, der er i brug. 

Udskift kun komponenter med dele, der er specificeret af producenten. 
• Metoder for lækagedetektering
Sørg for, at detektoren ikke er en potentiel antændelseskilde (f.eks. en detektorlampe), og at den er velegnet til kølemidlet. Lækagedetekteringsudstyr 
indstilles til en procentdel af kølemidlets LFL (for R32 er LFL 13 %), og skal kalibreres efter det anvendte kølemiddel, og den passende procentdel 
af gas (25 % maks.) skal bekræftes. 
Lækagedetekteringsvæsker er velegnet til brug med de fleste kølemidler, men brugen af rengøringsmidler med klor skal undgås, da klor kan 
reagere med kølemidlet og ætse kobberrørsystemet. Hvis der er mistanke om lækage, skal al åben ild fjernes/slukkes. Hvis en lækage af kølemiddel 
findes, og den kræver svejsning, skal alt kølemidlet fjernes fra systemet eller isoleres (ved hjælp af spærreventil) i en del af systemet langt fra 
lækagen. Iltfrit kvælstof (OFN) vil herefter blive udluftet gennem systemet, både før og under svejseprocessen.
• Fjernelse og luftudtømning
Ved brudindgriben på kølemiddelkredsløbet med henblik på reparation – eller for andre formål – skal der anvendes konventionelle procedurer. 
Det er dog vigtigt, at man følger den bedste praksis, da letantændeligheden skal tages i betragtning. Følgende procedurer skal følges:
• Fjern kølemidlet;
• Udluft kredsløbet med inert gas;
• Luftudtøm;
• Udluft igen med inert gas;
• Åbn kredsløbet ved skæring eller svejsning.
Kølemidlet skal genvindes i korrekte genvindingscylindre. Systemet skal “skylles” med OFN for at gøre enheden sikker. Denne proces kræves 
måske gentaget flere gange. 
Komprimeret luft eller oxygen må ikke anvendes til denne opgave. Skylning kan opnås ved at nedbryde vakuumet i systemet med OFN og 
fortsættelse med påfyldning, indtil driftstrykket er opnået, derefter udluftes til atmosfæren, og til sidst udsuges, så der generes et vakuum. 
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Denne proces skal gentages, indtil der ikke er mere kølemiddel i systemet. Når den sidste OFN fyldning er anvendt, skal systemet udluftes ned til 
atmosfærisk tryk for at arbejdet kan finde sted. Denne handling er absolut nødvendigt, hvis der skal svejses på rørføringen. Sørg for, at udløbet 
til vakuumpumpen ikke er tæt på nogen antændelseskilder, og at der er ventilation tilgængelig.
• Mærkning
 Denne enhed skal være mærket 'Ude af drift og tømt for kølemiddel'. Mærkningen skal være dateret og underskrevet. Sørg for, at der er mærkater 
på udstyret med angivelse af, at udstyret indeholder brændbart kølemiddel.
• Fremgangsmåder for påfyldning
Udover konventionelle påfyldningsprocedurer, skal følgende krav overholdes.

 –   Sørg for, at der ikke forekommer forurening med forskellige kølemidler ved brugen af påfyldningsudstyret. Slanger og ledninger skal 
være så korte som muligt for at minimere mængden af kølemiddel indeholdt i dem.

 – Cylindre skal opbevares opretstående.
 –  Sørg for, at kølesystemet er jordet før påfyldning af systemet med kølemiddel.
 – Afmærk systemet, når påfyldningen er afsluttet (hvis ikke det allerede er gjort).
 – Man skal være yderst forsigtig for ikke at fylde for meget kølemiddel på systemet.

 Før påfyldning af anlægget skal det være trykprøvet med OFN. Systemet skal lækagetestes ved afslutningen af opfyldningen, og før ibrugtagning. 
En opfølgende lækagetest skal foretages, inden stedet forlades.

Tage ud af drift
 Før denne procedure udføres, er det vigtigt, at teknikeren har indgående kendskab til udstyret og alle dets detaljer. Det er anbefalet god praksis, 
at alt kølemiddel bliver sikkert genvundet. Forud for opgaven, der skal udføres, skal der tages en prøve af olien og kølemidlet, hvis en analyse er 
påkrævet før genbrug af genvundet kølemiddel. Det er vigtigt, at elektrisk strøm er til rådighed, inden opgaven påbegyndes.
a) Bliv fortrolig med udstyret og dets drift.
b) Isoler systemet elektrisk.
c) Før proceduren påbegyndes, skal det sikres, at:

• mekanisk håndteringsudstyr er tilgængeligt, hvis der er behov for håndtering af kølemiddelcylindre;
• alle personlige værnemidler er til rådighed og anvendes korrekt;
• genvindingsprocessen er under konstant opsyn af en kompetent person;
• genvindingsudstyr og cylindrene overholder de relevante standarder.

d) Nedsug kølesystemet, om muligt.
e) Hvis opnåelse af vakuum ikke er muligt, laves en manifold, så kølemidlet kan fjernes fra diverse dele i systemet.
f ) Sørg for, at cylinderen bliver placeret på vægten, før genvindingen finder sted.
g) Start genvindingsmaskinen, og kør i overensstemmelse med producentens instruktioner.
h) Overfyld ikke cylindrene. (Ikke mere end 80 % væskefyldning).
i) Overskrid ikke det maksimale arbejdstryk på cylinderen, heller ikke midlertidigt.
j) Når cylindrene er fyldt korrekt, og processen afsluttet, skal du sørge for, at cylindre og udstyr fjernes hurtigt fra stedet, og at alle isoleringsventiler 

på udstyret er lukket.
k) Genvundet kølemiddel må ikke påfyldes i et andet kølesystem, medmindre det er blevet renset og efterset.
Genvinding
 Når kølemiddel fjernes fra systemet, enten med henblik på vedligeholdelse eller nedlukning, er det anbefalet god praksis, at alt kølemiddel 
bliver fjernet under fuld sikkerhed. Når kølemidlet overføres til cylindre, skal det sikres, at der kun anvendes velegnede cylindre til genvundet 
kølemiddel. Kontroller, at det korrekte antal cylindre, der kan indeholde kølemiddelvolumenen fra hele systemet, er tilgængeligt. Alle cylindre, 
der bruges, skal være beregnet til det genvundne kølemiddel og mærket til dette kølemiddel (dvs. specielle cylindre til genvinding af kølemiddel). 
Cylindrene skal være komplette med overtryksventil og tilhørende afspærringsventiler i god funktionsstand. Tomme genvindingscylindre er 
udtømte og om muligt afkølet før genvindingen.
 Genvindingsudstyr skal være i forsvarlig driftsmæssig stand med et sæt instruktioner vedrørende udstyret, der er ved hånden, og skal være 
egnet til genvinding af brændbare kølemidler. Derudover skal der være en række kalibrerede vægte til rådighed, som er i god funktionsstand. 
Slanger skal være komplette med lækagefri frakoblings koblinger og i god stand. Før brug af genvindingsmaskinen, skal det kontrolleres, at den 
er i tilfredsstillende stand, er blevet korrekt vedligeholdt, og at alle tilhørende elektriske komponenter er forseglet for at forhindre antændelse i 
tilfælde af et udslip af kølemiddel. Kontakt producenten, hvis du er i tvivl. 
Det genvundne kølemiddel skal tilbageleveres til kølemiddelleverandøren i de korrekte genvindingscylindre, og den relevante mærkning med 
affaldsoverdragelse udfyldt. Bland ikke kølemidler i genvindingsenheder og især ikke i cylindre.
Hvis kompressorer eller kompressorolier skal fjernes, skal du sikre dig, at de er blevet udtømt til et acceptabelt niveau for at sikre, at brændbart 
kølemiddel ikke forbliver i smøremidlet. Udtømningsprocessen skal være foretaget inden kompressoren returneres til leverandørerne. Der må 
kun anvendes elvarme til kompressorhuset for at accelerere denne proces. Når olie udtømmes fra et system, skal dette udføres på sikker måde.
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INDIKATORLYS

IR-signalmodtager
Når en infrarød fjernbetjenings driftssignal transmitteres, vil 
signalmodtageren på indendørsenheden reagere, som vist 
nedenfor, for at bekræfte accept af signaltransmissionen.

LED-INDIKATORLYS

ON til OFF 1 Lang biplyd

OFF til ON
Nedsugning/Tvunget køling aktiv

2 Korte biplyde

Øvrige 1 Korte biplyde

Varmepumpeenhed
Tabellen viser LED-indikatorlysene for klimaanlægsenheden 
under normal drift og i fejltilstand. LED-indikatorlysene 
sidder på siden af klimaanlægsenheden.

LED-indikatorlysene for varmepumpeenhed

TÆND/SLUK DISPLAY

TÆND/SLUK-KONTAKT
TIMER

IR-MODTAGER

Varmepumpeenhederne er udstyret med en "automatisk" 
tilstandsføler, og vil derfor yde rimelige rumtemperaturer 
ved automatisk at skifte til enten "cool"- eller "heat"-tilstand 
iht. temperaturen, der er indstillet af brugeren.

IDRIFTSÆTTELSE

1. TJEKLISTE FØR IDRIFTSÆTNING
Systemet må IKKE betjenes, før følgende kontroller er OK:

Indendørsenheden er korrekt monteret.

Udendørsenheden er korrekt monteret.

Systemet er korrekt jordet, og jordterminalerne er tilspændt.

Sikringerne eller de lokalt installerede beskyttelsesenheder er installeret i henhold til dette dokument og er IKKE 
blevet omgået.

Forsyningsspændingen svarer til spændingen på enhedens identifikationsmærkat.

Der er INGEN løse forbindelser eller beskadigede elektriske komponenter i kontaktboksen.

Der er INGEN beskadigede komponenter eller klemte rør på indersiden af indendørs- og udendørsenhederne.

Der er INGEN kølemiddellækager.

Kølemiddelrørene (gas og væske) er varmeisolerede.

Den korrekte rørstørrelse er monteret, og rørene er korrekt isolerede.

Stopventilerne (gas og væske) på udendørsenheden er helt åbne.

Følgende ledningsføring hos kunden er udført i henhold til dette dokument og den gældende lovgivning mellem 
udendørsenheden og indendørsenheden.

Dræn
Kontroller, at drænet flyder jævnt.
Mulige konsekvenser: Der kan dryppe kondensvand.

Indendørsenheden modtager signalerne fra brugergrænsefladen.

De specificerede kabler bruges til forbindelseskablet.

2. TJEKLISTE UNDER IDRIFTSÆTNING

Udføre en luftudblæsning.

Udføre en testkørsel.
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LED-indikatorlys: Normal drift og fejltilstande for varmepumpeenheden

Drift

Grøn Kølefunktion

Rød Varmefunktion

Grøn Automatisk tilstand i køledrift

Rød Automatisk tilstand i varmedrift

Grøn Blæsertilstand aktiv

Grøn Tør tilstand aktiv

Dæmpet grøn/dæmpet rød Dvaletilstand aktiv

Orange Timer aktiv

Rød Defrostdrift

Grøn Enhedsfejl

 TIL  Blinker

Varmepumpemodel 
Model: ATXC 20/25/35      ARXC 20/25/35
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Model: ATXC 50/60/71      ARXC 50/60/71
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BEMÆRKNING
Forsøg ikke selv at adskille systemet: Adskillelse af systemet, behandling af kølemiddel, olie og andre 
dele SKAL være i overensstemmelse med den gældende lovgivning. Enheder SKAL behandles på en 
specialiseret genbrugsfacilitet for at indgå i genbrug, genvinding og produktgenbrug.

BORTSKAFFELSE

Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgien

P.O.Box 18674, Jebel Ali Free Zone, Dubai-UAE
E-mail: info@daikinmea.com
Web: www.daikinmea.com

Importør for Tyrkiet

Allianz Plaza-Kucukbakkalkoy Mah.Kayısdagi Cad.No:1 34750 
Atasehir-ISTANBUL / TYRKIET

• Hvis der skulle opstå modsætninger i fortolkningen af denne vejledning og en oversættelse af den til et hvilket som helst 
sprog, så er det den engelske version, der er gældende. 

• Producenten forbeholder sig ret til at ændre enhver specifikation og ethvert design, der er indeholdt heri, når som helst 
uden forudgående varsel.

Hovedkontor:
Umeda Center Bldg., 2-4-12, Nakazaki-Nishi,  
Kita-ku, Osaka, 530-8323 Japan

Tokyo kontor:
JR Shinagawa East Bldg., 2-18-1, Konan,  
Minato-ku, Tokyo, 108-0075 Japan
http://www.daikin.com/global/

Lot 60334, Persiaran Bukit Rahman Putra 3,  
Taman Perindustrian Bukit Rahman Putra,  
47000 Sungai Buloh, Selangor Darul Ehsan, 
Malaysia.

VEDLIGEHOLDELSE OG SERVICE

BEMÆRKNING
Vedligeholdelse SKAL udføres af en autoriseret 
installatør eller serviceagent.
Vi anbefaler, at der udføres vedligeholdelse mindst 
én gang om året. Gældende lovgivning kan dog 
kræve kortere vedligeholdelsesintervaller.

ADVARSEL
  Før der udføres vedligeholdelses- eller 

reparationsarbejde, skal DU ALTID slukke 
for strømafbryderen på forsyningspanelet, 
fjerne sikringerne eller åbne enhedens 
beskyttelsesanordninger.

  Rør IKKE strømførende dele i 10 minutter 
efter, at strømforsyningen er blevet slukket, 
på grund af risikoen for høj spænding.

  Bemærk venligst, at nogle dele af el-skabet 
er varme.

  Sørg for, at du IKKE rører ved en 
strømførende sektion.

  Enheden må IKKE skylles. Det kan forårsage 
elektrisk stød eller brand.

1. Oversigt: Vedligeholdelse og service
Dette kapitel indeholder oplysninger om:
• Den årlige vedligeholdelse af udendørsenheden
2. Sikkerhedsregler for vedligeholdelse

FARE: EKSPLOSIONSFARE

3. Tjekliste for årlige vedligeholdelse af 
udendørsenhedenFARE: RISIKO FOR FORBRÆNDING

Følgende skal kontrolleres mindst én gang om året:
• Udendørsenhedens varmeveksler.
Varmeveksleren på udendørsenheden kan blive 
blokeret pga. støv, snavs, blade osv. Det anbefales at 
rengøre varmeveksleren en gang om året. En blokeret 
varmeveksler kan føre til for lavt tryk eller for højt tryk, 
hvilket fører til dårligere ydelse.

BEMÆRKNING: Risiko for elektrostatisk afladning
Før der udføres vedligeholdelses- eller 
servicearbejde, skal du berøre en metaldel på 
enheden for at eliminere statisk elektricitet og 
beskytte printkortet.


