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Svenska

SVENSKA

INSTALLATIONSANVISNING
SÄKERHETSFÖRESKRIFTER
Läs igenom försiktighetsåtgärderna i denna
bruksanvisning innan du använder enheten.

Denna enhet är fylld med R32.

• Försiktighetsåtgärderna som beskrivs häri klassificeras som VARNING och FÖRSIKTIGHET.
Båda innehåller viktig information angående säkerhet. Observera ovillkorligen alla försiktighetsåtgärder.
• Innebörden av meddelandena VARNING och FÖRSIKTIGHET:

VARNING

Underlåtenhet att följa dessa instruktioner kan resultera i personskador eller dödsfall.

FÖRSIKTIGHET

Underlåtenhet att följa dessa instruktioner kan leda till sakskada eller personskador som kan vara allvarliga
beroende på omständigheterna.

• Säkerhetsmärkena som visas i denna bruksanvisning har följande betydelser:
Var noga med att följa instruktionerna.

Var noga med att upprätta en jordanslutning.

Försök aldrig.

• Efter slutförd installation, utför en försöksdrift för att kontrollera avseende fel och förklara för kunden hur
luftkonditioneringen ska användas och tas om hand med hjälp av bruksanvisningen.

VARNING
• Be din återförsäljare eller kvalificerad person att utföra installationsarbetet.

Försök inte installera luftkonditioneringen på egen hand. Felaktig installation kan resultera i vattenläckage, elstötar och brand.

• D
 enna enhet är inte avsedd att användas av personer med reducerad fysisk, sensorisk eller mental förmåga, eller av personer som saknar kunskap om
hur den fungerar såvida inte det sker under uppsikt eller efter instruktioner om hur apparaten används av en person som ansvarar för säkerheten.
• Låt inte barn leka med enheten.
• Installera luftkonditioneringen enligt instruktionerna i denna manual.
Ofullständig installation kan orsaka vattenläckage, elektriska stötar eller brand.

• Var noga med att använda de angivna tillbehören och delarna för installationsarbeten.

Underlåtenhet att använda angivna delar kan leda till att enheten inte fungerar, vattenläckage, elstötar eller brand.

• Installera luftkonditioneringen på ett fundament som är starkt nog att uthärda enhetens vikt.
Ett fundament med otillräcklig styrka kan leda till att utrustningen faller och orsaka skador.

• Elektriskt arbete måste utföras enligt rådande lokala och nationella bestämmelser och enligt instruktionerna i denna installationsmanual.
Se till så att du endast använder avsedd strömförsörjningskrets. Otillräcklig huvudströmkretskapacitet och felaktigt utförande kan leda till elstötar eller brand.

• Se till så att du använder avsedd huvudströmkrets. Använd aldrig en strömförsörjning som delas av annan apparat.
• Använd en kabel med lämplig längd.

Använd inte förgrenade kablar eller en förlängningssladd eftersom detta kan orsaka överhettning, elstötar eller brand.

• Säkerställ att alla kablar är säkrade, att angivna kablar används och att det inte finns någon stress på kabelanslutningar eller kablar.
Felaktiga anslutningar eller säkring av kablar kan leda till onormal värmeuppbyggnad eller brand.

• P lacera kablarna som att kontrollboxens lock kan säkras ordentligt när du ansluter strömförsörjningen och ansluter kablarna mellan inomhus- och
utomhusenheterna.
Felaktig positionering av kontrollboxens lock kan leda till elstötar, brand eller överhettade anslutningsplintar.

• V
 ar noga med att forma kablarna så att de inte utsätter elektriska höljen eller paneler för onödig stress när förbindningstrådar och matarledningar har
anslutits. Installera höljen över kablarna.
Ofullständig höljesinstallation kan orsaka överhettad anslutningsplint, elstötar eller brand.

• V
 ar noga med att lufta kylkretsen när luftkonditioneringen installeras eller placeras om för att säkerställa att den är fri från luft, och använd endast
angivet köldmedium (R32).
Luft och annat främmande material i köldmediekretsen kan orsaka att onormalt tryck uppstår som kan leda till skador på utrustningen och till och med personskador.

• Installationshöjden måste vara 2,3 m från golvet.
• Ventilera omedelbart området om köldmediegas läcker under installationen.
Giftig gas kan produceras om köldmediet kommer i kontakt med eld.

• Kontrollera närvaro av köldmedieläckage efter avslutad installation.

Giftig gas kan produceras om köldmediegas läcker in i rummet och kommer i kontakt med en eldkälla såsom fläktvärmare, spis eller kokkärl.

• Stoppa kompressorn under avpumpningen innan köldmedieröret tas bort.

Om kompressorn fortfarande körs och stoppventilen är öppen under avpumpningen sugs luft in när köldmedieröret tas bort, vilket orsakar onormalt tryck i köldmediecykeln som
kan leda till skador på utrustningen och till och med personskador.

• Fäst köldmedieröret ordentligt under installationen innan kompressorn körs.

Om köldmedierören inte är anslutna och stoppventilen är öppen när kompressorn körs sugs luft in, vilket orsakar onormalt tryck i köldmediecykeln som kan leda till skador på
utrustningen och till och med personskador.

• Var noga med att jorda luftkonditioneringen.

Jorda inte enheten till en kraftledning, belysningsledare eller telefonjordledning. Ofullständig jordning kan leda till elstötar.

• Var noga med att installera en jordfelsbrytare. Underlåtenhet att installera en jordfelsbrytare kan leda till elstöt eller brand.
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VARNING
•
•
•
•

Se till att ingen elledning kommer i kontakt med vattenrören eller andra rörliga delar i fläktmotorerna.
Se till att enheten är avstängd innan installation eller service sker på enheten.
Koppla bort från nätspänningen innan arbete utförs på luftkonditioneringen.
Dra INTE i strömsladden medan strömmen är på.

Detta kan ge upphov till elektriska stötar som kan resultera i brandrisk.

• Håll inomhusenheter, utomhusenheter, strömsladdar och inkopplingskablage minst 1 m bort från tv-apparater och radioapparater för att förhindra förvrängda bilder och oljud.
Beroende på typ och källa på elektriska våglängder kan statiskt ljud höras på större avstånd än 1 m.

•
•
•
•
•

Använd inte medel för att påskynda avfrostningsprocessen (om tillämpligt) eller för rengöring, utöver de som tillverkaren rekommenderar.
Enheten måste förvaras i ett rum utan kontinuerliga antändningskällor (till exempel: öppna lågor, eller en driftgasenhet eller en elvärmare).
Punktera eller bränn inte.
Var medveten om att köldmedium aldrig får lukta.
Apparaten måste installeras, manövreras och förvaras i ett rum med en golvyta större än Xm2 (se avsnittet ”Särskilda försiktighetsåtgärder vid hantering av R32-enhet”).

Om det inte uppfyller minimal golvyta måste den installeras i ett välventilerat rum.

• OBSERVERA: Tillverkaren kan tillhandahålla andra lämpliga exempel eller kan tillhandahålla mer information om köldmediets lukt.

FÖRSIKTIGHET
• Installera inte luftkonditioneringen på en plats där det finns risk för brandfarligt gasläckage.
I händelse av ett gasläckage kan ackumulerad gas nära luftkonditioneringen orsaka att en brand bryter ut.

• Installera avloppsröret medan du följer instruktionerna i denna installationsmanual för att säkerställa korrekt dränering och isolera röret för att förhindra kondens.
Olämpligt avloppsrör kan leda till vattenläckage inomhus och egendomsskador.

• Dra åt flänsmuttern enligt angiven metod exempelvis med en momentnyckel.

Om flänsmuttern är för hårt åtdragen kan den spricka efter långvarig användning och orsaka köldmedieläckage.

• Överladda inte enheten.

Enheten är förladdad från fabrik. En överladdning kan ge upphov till strömöverslag eller skada kompressorn.

• Se till att enhetens panel är stängd efter service eller installation.
Paneler som inte sitter ordentligt kan ge ifrån sig ett störande ljud.

• Vassa kanter och spolars ytor är typiska platser som kan ge upphov till skada.
Undvik att komma i kontakt med dessa ytor.

• Innan strömmen stängs av måste fjärrkontrollens strömbrytare ställas i läge ”OFF” för att förhindra oavsiktlig manövrering av enheten.
Om detta inte görs, kommer enhetens fläktar att börja rotera när strömmen kommer tillbaka, och utgöra en fara för personalen eller användaren.

• Var noga med att vidta adekvata åtgärder för att förhindra att smådjur använder utomhusenheten som tillflyktsplats. Smådjur som kommer i kontakt med elektriska delar kan orsaka felfunktion, rök eller brand.
Informera kunden om att platsen runt enheten ska hållas ren.

• Temperaturen på köldmediekretsen kommer att bli hög, håll därmed kablarna mellan enheterna på avstånd från kopparrör som inte är termiskt isolerade.
• Endast kvalificerad personal får hantera, fylla på, avlufta och kassera köldmediet.

MEDDELANDE

Återvinning
Din luftkonditioneringsprodukt är märkt med denna symbol. Det innebär att elektriska och elektroniska produkter inte får blandas med osorterat hushållsavfall.
Plocka aldrig själv isär systemet: demontering av luftkonditioneringen, behandling av köldmedium, olja och andra delar måste utföras av en kvalificerad montör
enligt gällande lokala och nationella bestämmelser. Luftkonditioneringar måste omhändertas på lämpligt sätt för återanvändning, återvinning och energiutvinning.
Genom att se till att produkten bortskaffas på rätt sätt hjälper du till att förebygga negativa konsekvenser för hälsa och miljö. Ta kontakt med installatören eller din kommun för mer
information. Batterier skall tas ur fjärrkontrollen och återvinnas separat i enighet med gällande lokala och nationella föreskrifter.

VIKTIGT
Viktig information om köldmediet

Denna produkt innehåller fluoriderade växthusgaser.
Ventilera inte ut gaser i fria luften.
Typ av köldmedium: R32
675
GWP (1) värde:
(1)
GWP = möjlig inverkan på den globala uppvärmningen
1 Fyll i följande med beständigt bläck,
 1 hur mycket köldmedium som laddats på fabrik,
 2 hur mycket köldmedium som laddas i fält, och
	1 + 2 total volym köldmedium som laddats
på etiketten för laddning av köldmedium som medföljer produkten.
Den ifyllda etiketten måste fästas i närheten av produktens laddningsport (t.ex. på
servicekåpans insida).
a Påfyllning köldmedium på fabrik: se enhetens namnplåt
b Ytterligare köldmediemängd som har fyllts på
c Total volym köldmedium som laddats

Contains fluorinated greenhouse gases

R32

1 =

kg

2 =

kg

1 + 2 =

kg

GWP: 675

2

1

GWP × kg
1000

=

tCO2eq

d Utsläpp av växthusgaser från totalt påfylld köldmediemängd uttryckt i ton
CO2-ekvivalent
e GWP = möjlig inverkan på den globala uppvärmningen

MEDDELANDE

I Europa används växthusgasutsläppen från hela köldmediefyllningen i systemet (uttryckt som ton CO2-ekvivalent) för att fastställa underhållsintervallerna.
Följ tillämplig lagstiftning.
Formel för att beräkna utsläppen av växthusgaser:
Köldmediets GWP-värde x total volym köldmedium som laddats [i kg]/1000
2 Fäst etiketten på insidan av utomhusenheten. Det finns en särskild plats för den på kopplingsschemats etikett.
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TILLBEHÖR
A Monteringsplåt

1

B Fjärrkontrollhållare

1

C AAA torrbatterier

2

D Trådlös fjärrkontroll

1

E Fästskruvar för fjärrkontrollhållaren

2

F Titaniaptit-deodoriserande filter

2

H Dräneringsplugg

1

I Installationsmanual

1

J Bruksanvisning

1

M3 x 16L

1

G Kondensuttag

* Endast för värmepumpsmodeller.

VÄLJA EN INSTALLATIONSPLATS
• Erhåll användarens godkännande innan du väljer installationsplats.

Inomhusenhet
Inomhusenheten ska placeras på en plats där:
• Installationsbegränsningarna som anges på inomhusenhetens
installationsritning uppfylls.
• Kraven på fritt utrymme för både luftintag och luftutlopp uppfylls.
• Enheten utsätts inte för direkt solljus.
• Enheten utsätts inte för värme- eller ångkällor.
• Det finns inte någon källa av maskinoljedimma (detta kan förkorta
inomhusenhetens livslängd).
• Kall luft cirkuleras genom rummet.
• Enheten är inte i närheten av lysrörslampor med elektronisk tändning
(växelriktare eller snabbstartstyp). Eftersom dessa kan förkorta
fjärrkontrollens räckvidd.
• Enheten är minst 1 meter bort från tv- eller radioutrustning (enhet kan
orsaka bild- eller ljudstörningar).
• Installerad på rekommenderad höjd (mer än 2,3 m).
• Installera inte enheterna på eller i närheten av en dörröppning.
• Användning av uppvärmningsaggregat för nära
luftkonditioneringsenheten eller användning i rum där mineralolja,
oljedimma eller oljeånga förekommer, kan orsaka att plastdelar
smälter eller deformeras som resultat av stark värme eller kemisk
reaktion.
• När enheten används i ett kök, håll mjöl borta från att sugas in
enheten.
• Denna enhet är inte lämplig för användning i fabrik där skäroljedimma
eller järnpulver finns eller där stora spänningsvariationer förekommer.
• Installera inte enheterna på områden nära varma vattenkällor eller
oljeraffinaderier där svavelvätegas existerar.
• Se till att färgerna på kablage på utomhusenheten och
anslutningspunkterna på inomhusenheten stämmer överens.
• VIKTIGT: INSTALLERA INTE LUFTKONDITIONERINGEN I EN TVÄTTSTUGA.
Använd inte skarvade eller vridna kablar för strömförsörjningen.
Utrustningen är inte avsedd för användning i en potentiellt explosiv
miljö

Trådlös fjärrkontroll
• Utsätt inte fjärrkontrollen för direkt solljus (detta förhindrar
mottagning av signaler från inomhusenheten).
• Tänd alla lysrör i rummet, om sådana finns, och hitta platsen där
fjärrkontrollens signaler tas emot korrekt av inomhusenheten
(inom 7 meter).

Utomhusenhet
Utomhusenheten ska placeras på en plats där:
• Installationsbegränsningarna som anges på utomhusenhetens
installationsritning uppfylls.
• Dräneringsvatten inte orsakar några särskilda fel eller problem.
• Både luftintag och utlopp har fri luftväg.
• Enheten har tillgång till luft men utsätts inte direkt för regn, starka
vindar eller direkt solljus.
• Det finns ingen rädsla för brännbart gasläckage.
• Enheten är inte direkt utsatt för salt, sulfidgas eller maskinoljedimma
(de kan förkorta utomhusenhetens livslängd).
• Driftljud eller varmt (kallt) luftflöde orsakar inte problem för
grannarna.
• Enheten är minst 3 meter bort från en tv- eller radioantenn.
• Kondens som droppar från stoppventilen kan inte skada något under
driften.
FÖRSIKTIGHET
När luftkonditioneringen används i en miljö med låg utomhustemperatur
måste du var noga med att följa instruktionerna som beskrivs nedan.
• Installera utomhusenheten med sugsidan mot väggen för att förhindra
exponering för vind.
• Installera aldrig utomhusenheten på en plats där sugsidan kan
exponeras direkt för vind.
• Vi rekommenderar att du installerar en ledplåt på luftutloppssidan på
utomhusenheten för att förhindra exponering för vind.
• Välj en installationsplats i områden
med mycket snö där snön inte
• Bygg ett stort tak.
• Bygg en pelare.
kommer att påverka enheten.
• Om det är sannolikt att snö kommer
att ackumuleras på utomhusenheten
ska en snöskyddskåpa monteras.
• I områden med hög luftfuktighet
eller områden med mycket
snö rekommenderar vi att en
Installera enheten högt nog
från marken för att förhindra
dränerkärlvärmare monteras för
begravning i snö
att förhindra att is byggs upp från
bottenramen.
FÖRSIKTIGHET
Installera inte enheterna på höjder över 2000 m för både
inomhusenheten och utomhusenheten.
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INSTALLATIONSRITNING INOMHUS-/UTOMHUSENHET
55 mm eller mer från taket

Flänsanslutningen ska
installeras utomhus.

Täta rörhålet
med kitt.

Frontpanel

Kapa det termiska
isolationsröret till lämplig längd
och linda det med tejp och se
till att inga luckor finns kvar på
isolationsrörets snittlinje.

50 mm eller mer från väggar
(på båda sidor)
Luftfilter

Skruvar (M4 x 12L)

Servicelucka

Titaniaptit-deodoriserande filter (2)
Titaniaptitdeodoriserande filter

Serviceluckan kan tas bort.
 Öppningsmetod
1) Ta bort skruvarna till
serviceluckan.
2) Dra ut serviceluckan
diagonalt nedåt i pilens
riktning.
3) Dra nedåt.

Linda ett avslutande lager tejp
över det isolerade röret.

Luftfilter

Filterram
Köldmedierör måste skyddas från fysisk
skada. Installera ett plastskydd eller
liknande.

Flik
Tillåt ett arbetsutrymme på 300 mm
ovan maskinen.

Stoppventilens kåpa

500 mm

Använd fästena om det finns
risk för att enheten faller.

 Hur man tar bort
stoppventilens kåpa.
• Ta bort skruven på
stoppventilens kåpa.
• Skjut locket nedåt och ta
bort det.
 Hur man monterar
stoppventilens kåpa.
• Stoppa in den övre delen
på stoppventilens kåpa i
utomhusenheten.
• Dra åt skruvarna.

från vägg

Tillåt utrymme för rörledningsoch elektriskt underhåll.

ARXC20/25/35
Max. tillåten rörlängd

15 m

Gasrör

20 m
17 g/m

Ytterligare köldmedium som krävs för köldmedierör som överstiger 7,5 m*

Vätskerör

30 m
3m

Min. tillåten rörlängd**
Max. tillåten rörhöjd

ARXC50/60/71

20 m

3/8 inch (9,5 mm)

1/2 inch (12,7 mm)
1/4 inch (6,35 mm)

* Se till att fylla på med lämplig mängd köldmedium.
Underlåtenhet att göra detta kan leda till nedsatt prestanda.
** Föreslagen kortaste rörlängd är 10 ft (3 m) för att undvika buller från utomhusenheten och vibration.
(Mekaniskt buller och vibration kan uppstå beroende på hur enheten är installerad och miljön som den används i).
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RIKTLINJE INSTALLATION INOMHUS
INSTALLERA MONTERINGSPLÅTEN
• Monteringsplåten ska installeras på väggen som Rekommenderade upphängningspunkter för monteringsplåt och mått
kan stå emot inomhusenhetens vikt.
Monteringsplåt
Monteringsplåten ska
1) Fäst monteringsplåten tillfälligt på väggen,
installeras på väggen
säkerställ att panelen är helt plan och märk ut
som kan stå emot
inomhusenhetens vikt.
borrhålet på väggen.
2) Säkra monteringsplåten på väggen med skruvar.
Fästskruv för monteringsplåt

INOMHUSENHET ATXC20/25/35/50
Använd ett måttband som visas.
Sätt ena änden på måttbandet
vid 

 Rekommenderade punkter för
monteringsplåt (totalt 7 punkter) Placera ett vattenpass på dessa flikar.

241,6

116,5

241,6

117

Ø 65
46,4

46,4

Ø 65
49,5

170

50

770

170

49,5

Hål genom
väggen Ø 65 mm
Position för kondensvattenslang
enhet: mm

Alla mått är angivna i mm
INOMHUSENHET ATXC60/71
 Rekommenderade punkter för
monteringsplåt (totalt 7 punkter)

Använd ett måttband som visas.
Sätt ena änden på måttbandet
vid 

Placera ett vattenpass på dessa flikar.

117

251,6

251,6

126,5

Ø 65

45,4

45,4

Ø 65

49,5

170

60
990

170

65,5

Hål genom väggen
Ø 65 mm
Position för kondensvattenslang
enhet: mm

Alla mått är angivna i mm

BORRA ETT GENOMGÅNGSHÅL OCH INSTALLERA RÖREN
•

Använd en väggenomföring i hålet för att säkerställa att skador i väggen
samt på rören och elkablarna ej tar skada.
• Var noga med att täta gapen runt rören med tätningsmaterial för att
förhindra vattenskador samt att tjuvluft tar sig in då det kan påverka
temperaturen i huset.
1) Borra ett genomströmningshål på 65 mm i väggen så att det lutar nedåt
mot utsidan.
2) Stoppa in en genomföringshylsa i hålet.
3) Täta rörhålet med kitt när köldmedierör, kablar och kondensvattenrör
har dragits.

Insida
Rör genom väggen
(anskaffas lokalt)

Täcklock
(anskaffas lokalt)

Utsida
Tätning (kitt)
(anskaffas lokalt)

Ø 65
Rör genom väggen
(anskaffas lokalt)
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INSTALLERA INOMHUSENHET
Rör höger sida, höger baksida eller höger-under.
Rör höger sida
Avlägsna detta skyddslock över
rör för röret höger-sida

1) Fäst dräneringsslangen på undersidan av köldmedieröret med vidhäftande
vinyltejp.
2) Linda ihop köldmedierören och kondensvattenslang med isoleringstejp.
3) Dra dräneringsslangen och köldmedierören genom hålet i väggen, sätt
sedan inomhusenheten på monteringsplåtens krokar med
märkena på
inomhusenhetens ovansida som en guide.
4) Öppna frontpanelen och öppna sedan serviceluckan.
(Se installationstips).
5) Dra kabeln från utomhusenheten genom genomföringshålet på väggen och
sedan genom inomhusenhetens baksida.
Dra dem genom framsidan. Böj ändarna på buntbandet uppåt för enklare
arbete i förväg. (Bunta kabeländarna med vidhäftande tejp om mellanenhetens kabeländar ska skalas av först).
6) Tryck på den nedre ramen på inomhusenheten med båda händerna för att
sätta den på monteringsplåtens krokar. Säkerställ att kabeländarna inte
fastnar på inomhusenhetens kant.

Rör höger baksida

Avlägsna detta skyddslock över rör
för röret höger-under

Rör
högerunder

Bind samman köldmedierör
och kondensvattenslang
med isoleringstejp.

Monteringsplåt

markering

Häng inomhusenhetens hake här.

Bunta kabeländarna
med isoleringstejp om
du avskalar mellanenhetens kabel i förväg. Kabelstyrning

Monteringsplåt
Kabel mellan-enhet

Rör vänster sida, vänster baksida eller vänster-under.
Hur man byter ut dräneringsplugg och dräneringsslang
• Borttagningsmetod
1) Rotera dräneringsröret för att lossa slangklämman från kroken
till höger och ta bort dräneringsslangen.
2) Ta bort dräneringspluggen på den vänstra sidan och fäst den
på höger sida.
3) Stoppa in dräneringsslangen och dra åt genom att rotera
slangklämman för att fästa den.
Bortglömd åtdragning kan orsaka vattenläckage.

Monteringsposition för kondensvattenslang
Kondensvattenslangen sitter på enhetens baksida.
Vänster sida

Höger sida
Enheten sedd framifrån

Tillbehör på vänster sida

Tillbehör på höger sida
(fabriksinställning)

Slangklämma
Kondensvattenslang

Slangklämma
Kondensvattenslang

Enheten sedd bakifrån

1) Fäst dräneringsslangen på undersidan av köldmedieröret med
vidhäftande vinyltejp.
2) Var noga med att ansluta dräneringsslangen till dräneringsporten i
stället för en dräneringsplugg.
3) Forma köldmedieröret längs rörbanans markering på
monteringsplåten.
4) Dra dräneringsslangen och köldmedierören genom hålet i väggen,
sätt sedan inomhusenheten på monteringsplåtens krokar med
märkena på inomhusenhetens ovansida.
5) Dra in elkablarna.
6) Anslut köldmedierören på enheten.

Kondensvattenslang
Täta detta hål
med kitt- eller
tätningsmaterial.

Avlägsna detta skyddslock
över rör för röret vänster-sida.
Rör vänster sida
Avlägsna detta skyddslock över
rör för röret vänster-under.

ap

Inget g

Rör vänster baksida
Rör vänster undersida

 Hur man ställer in dräneringspluggen
Applicera inte smörjolja (kylmaskinolja)
vid införandet. Applicering orsakar
försämring och dräneringsläckage
från pluggen.

Sätt i en insexnyckel
(4 mm)

Monteringsplåt

Bind med plasttejp.

Linda isoleringstejp runt den
böjda delen på köldmedieröret.
Överlappa åtminstone hälften av
tejpbredden vid varje varv.
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7) Linda ihop köldmedierören och kondensvattenslang med
isoleringstejp som på höger figur.

Monteringsplåt

Kondensvattenslang

Köldmedierör

Vägginbäddade rör.
Följ angivna instruktioner

Bottenram

Rör vänster sida, vänster baksida eller vänster-under
1) Stoppa in dräneringsslangen till detta djup så att den inte dras
ut ur avloppsröret.

Stoppa in dräneringsslang
till detta djup så att den
inte dras ut ur avloppsröret.

Innervägg

50 mm
eller mer

Kondensvattenslang
Kondensvattenrör av
vinylklorid (VP-30)

Yttervägg

Inomhusenheten måste installeras så att ett bra luftflöde uppnås. Se bilden för lämpligt avstånd till närliggande hinder. Placera inte
inomhusenheten där den kan utsättas för direkt solljus. Placeringen bör vara lämplig för installation av rör och kondensvattenslang
och inte befinna sig för nära dörrar eller fönster.
min. 55
(Plats för
skötsel)

Returluft
Luftflöde
(inomhus)

min. 50
(Plats för
skötsel)

min. 50
(Plats för
skötsel)

Erforderligt utrymme

Alla mått är angivna i mm

 Hur man monterar
inomhusenheten
Haka fast hakarna i nedre delen på
monteringsplåten.

Monteringsplåt
Klo

 Hur man tar bort inomhusenheten.
Tryck uppåt på det markerade
området (den nedre delen av
frontgallret) för att frigöra hakarna.

Frontgaller

Bottenram
Markering (baksida)

KONDENSVATTENRÖR
Anslut kondensvattenslangen enligt beskrivningen nedan. •
Kondensvattenslangen
ska lutas nedåt.
Undvik vattenlås.

Skaffa en dräneringsslang om kondensvattenslangen behöver
förlängas. Var noga med att termiskt isolera inomhusdelen på
dräneringsslangen.
Kondensvattenslang
inomhusenhet

Stoppa inte
slangänden i vatten.

Ø 16

•

Dräneringsslang.

Kondensisolering.

Kondensvattenutlopp

•
Kvarstående
vatten

Vatten
läcker
Rätt

•

Vatten
läcker
Fel

Fel

Vatten
läcker
Fel

Änden
nedstoppad
i vatten

Använd en hylsmuff i ett mjukt material (innerdiameter
16 mm) som en koppling vid anslutning av ett styvt PVC
rör (innerdiameter 16 mm) direkt till inomhusenhetens
dräneringsslang.
φ16

•

Kondensvatten

Ta bort luftfiltren och häll lite vatten i dräneringstråget för
att kontrollera att vattnet inte stannar i enheten.

Kondensvattenslang
som medföljer
inomhusenheten

Hylsa
(innerdiameter
16 mm)

PVC rör
(diameter 16 mm)
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ELANSLUTNING
VIKTIGT:

Kopplingsplint
inomhusenhet

* De uppgifter som anges i tabellen är endast för informationssyften. De ska kontrolleras och väljas så att de uppfyller
lokala/nationella föreskrifter. De är även föremål för storlek och installationstyp av den/de som utför arbetet.
** Det lämpliga spänningsområdet bör kontrolleras med den etikett som sitter på enheten.
Anslutningskabel

Modell

Kopplingsplint
utomhusenhet

20/25/35C 50/60/71C

Utomhus (ARXC)

20/25/35C 50/60/71C

1

2

2

3

3

Spänningsområde**

L
N

Nätspänningskabel
En arbetsbrytare med
frånkopplingsavstånd
på minst 3 mm
måste monteras på
nätspänningen.

•
•
•
•
•
•
•

Inomhus (ATXC)

1

Strömförsörjning

N / L2
L / L1
Säkring/
Huvudströmbrytare
strömbrytare

220-240V/~/50Hz +
2

Storlek på strömförsörjningskabel* mm
Antal ledare

1,5
3

2,5
3

mm2

1,5
4

2,5
4

Rekommenderas säkring/strömbrytare**
A

10

16

Storlek på anslutningskabel*
Antal ledare

Alla elkablar måste anslutas ordentligt.
Se till att ingen elledning kommer i kontakt med köldmedierören, kompressorn eller andra rörliga delar.
Anslutningen mellan inomhusenheten och utomhusenheten måste förankras med medföljande kabelfäste.
Kabeln för strömförsörjning måste minst motsvara H07RN-F.
Se till att alla kablar är dragavlastade.
Se till att alla kåpor är rätt monterade för att undvika glipor.
Använd ringkabelskor till strömförsörjningens anslutningar. Anslut kablar genom att passa in dem mot indikeringen på
anslutningsplinten. (Se kopplingsschemat som sitter på enheten.)
Anslut isoleringshylsa

Ringkabelskor

•
•
•
•

Elektrisk kabel

Använd rätt typ av skruvmejsel för kontaktskruvarna. Felaktig typ av skruvmejsel kan skada skruvskallen.
För hård åtdragning kan skada kontaktskruvarna.
Anslut inte kablar med olika kabeldimension till samma anslutning.
Håll ordning på kablarna. Se till att kablar inte hindrar andra delar eller kommer i kläm.
Anslut kablar med samma
kabeldimension på båda sidor.

Anslut inte kablar med samma
kabeldimension på ena sidan.

Anslut inte kablar med
olika kabeldimension.
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INSTALLERA UTOMHUSENHETEN
•
•

Följ installationsriktlinjerna nedan om en vägg eller annat hinder är i vägen för utomhusenhetens luftintag eller utblås.
Exemplen nedan gäller om hindret för utblåset är under 1200 mm högt.
ARXC20/25/35
Vägg mot en sida
Mer än 50

Vägg mot två sidor

Mer än 100
Mer än 100

1200 eller
lägre

Vägg mot tre sidor
Mer än 150

Mer än 150

Mer än 300

Mer än 50
Mer än
50

Mer än
50

Sidovy

Sett ovanifrån

Sett ovanifrån

ARXC50/60/71
Vägg mot en sida
Mer än 100

Vägg mot två sidor

Mer än 350
Mer än
100

1200 eller
lägre

Vägg mot tre sidor
Mer än 100

Mer än 350
Mer än 50

Sidovy

Mer än 350

Mer än
50

Mer än 50
Sett ovanifrån

Sett ovanifrån

Alla mått är angivna i mm

DRÄNERINGSARBETE
Dräneringsarbete. (Endast värmepumpenhet)
1) Använd dräneringsuttag för dränering.
2) Montera utomhusenheten minst 250 mm ovan mark. Öka höjden om
risk för snöfall föreligger.
Montera värmekabel i dräneringsslangen från utomhusenheten.
(Annars kan dräneringsvattnet frysa och försämra värmeprestandan).

Dräneringsvattenhål
Bottenram
Kondensuttag
Slang (kommersiellt tillgänglig, innerdia. 5/8”(16 mm))

FLÄNSA RÖRÄNDEN
1) Skär av röränden med en röravskärare.
2) Avlägsna skägg med den skurna ytan nedåt så att spån inte kommer
in i röret.
3) Sätt flänsmuttern på röret.
4) Flänsa röret.
5) Kontrollera att flänsningen är korrekt gjord.
VARNING
• Använd inte mineralolja på flänsad del.
• Förhindra att mineralolja kommer in i systemet eftersom det skulle reducera
enhetens livslängd.
• Använd aldrig rör som har använts för tidigare installationer.
• Använd endast delar som levererades med enheten.
• Installera aldrig ett torkfilter på denna enhet för att garantera dess livslängd.
• Torkmaterialet kan lösa upp och skada systemet.
• Ofullständig flänsning kan orsaka köldmediegasläckage.

(Skär exakt i rät vinkel).

Avlägsna skägg.

Flänsning
Ställ in exakt på positionen som visas nedan.
A
Stans

Flänsningens inre yta
måste vara felfri

A (mm)
för
Rördimension Flänsverktyg
Konventionellt flänsverktyg
R32/R410A
mm (tum)
Vingmuttertyp
Kopplingstyp Kopplingstyp
(rigid typ)
(imperialtyp)
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

Kontrollera
Röränden måste vara jämnt
flänsad i en perfekt cirkel.
Var noga med att montera flänsmuttern.

FÖRSIKTIGHET
Återanvänd inte gamla flaringar.
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KÖLDMEDIERÖREN
FÖRSIKTIGHET
1) Använd medföljande flänsmuttrar. (För att förhindra att flänsmuttern spricker genom förslitning på grund av ålder).
2) Applicera endast kylolja på flänsens inre yta för att förhindra gasläckage. (Använd kylolja för R32).
3) Använd momentnycklar vid åtdragning av flänsmuttrar för att förhindra skada på flänsmuttrarna och gasläckage.
Rikta in båda flänsarnas centrum och dra åt flänsmuttrarna 3 eller 4 varv för hand. Dra åt dem helt med momentnyckeln.
[Tillämpa olja]

[Dra åt]
Momentnyckel

Applicera kylolja på flänsens inre ryta.
Applicera inte kylolja på den yttre ytan.
Flänsmutter

Fast nyckel
Rörkoppling

Applicera inte kylolja på flänsmuttern för att
undvika åtdragning med överdrivet vridmoment.

Flänsmutter

1. Försiktighetsåtgärder vid hantering av rör
1) Skydda den öppna änden på röret mot damm och fukt.
2) Alla rörböjar ska vara så skonsamma som möjligt.
Använd rörbock eller bockfjäder.
2. Välja köldmedierör
Observera följande om kommersiella kopparrör och kopplingar används:
1) Isoleringsmaterial: Polyetenskum
värmeöverföringshastighet: 0,041 till 0,052W/mK (0,035 till 0,045kcal/(mh •˚C)
Köldmedierörets yttemperatur uppnår 110˚C max.
Välj värmeisoleringsmaterial som tål denna temperatur.

Rördimension mm (tum)

Moment, Nm / (ft-lb)

6,35 (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)

Vägg

Var noga med att
montera ett lock.
Rain

Täck över flänsöppningen
om det inte finns något
flänslock med tejp för att
hålla smuts och vatten borta.

2) Var noga med att isolera både gas- och vätskeröret och tillhandahåll isolerongsdimensioner enligt nedan.
Rördimension, mm (tum)

Minimal böjradie

6,35(1/4")

30 mm eller mer

9,5 (3/8")

30 mm eller mer

12,7 (1/2")

40 mm eller mer

15,9 (5/8")

50 mm eller mer

19,1 (3/4")

50 mm eller mer

Rörtjocklek
0,8 mm
(C1220T-O)
1,0 mm
(C1220T-O)

Rörisolering

Kabel mellan-enhet

Tjocklek rörisolering
Gasrör

I.D. 8-10 mm

Vätskerör

I.D. 12-15 mm
I.D. 14-16 mm
I.D. 16-20 mm
I.D. 20-24 mm

10 mm min.

Isolering vätskerör

Isolering gasrör

Kondensvattenslang

Avslutande lager tejp

MEDDELANDE
Överskrid INTE enhetens maximala arbetstryck (se “Max. tillåtet tryck” på enhetens namnplåt).

VAKUUMSUGA OCH KONTROLLERA AVSEENDE GASLÄCKAGE
•

När rörledningsarbetet är slutfört är det nödvändigt att avlufta luft och kontrollera avseende gasläckage
VARNING
1)
2)
3)
4)

•
•
•

Blanda inte andra köldmedium än (R32) i kylkretsen.
Ventilera rummet så snart och så mycket som möjligt om kylgasläckage uppstår.
R32 samt andra köldmedier ska alltid samlas upp och aldrig släppas ut direkt i miljön.
Använd en vakuumpump exklusivt för R32. Användning av samma vakuumpump för olika köldmedier kan skada vakuumpumpen
eller enheten.

Om ytterligare köldmedium används ska avluftning från köldmedierören och inomhusenheten
utföras med en vakuumpump, därefter ska ytterligare köldmedium fyllas på.
Använd en insexnyckel (4 mm) för att manövrera stoppventilerna.
Alla kopplingar på köldmedieröret ska dras åt till angivet vridmoment med en momentnyckel.

Sammansatt
tryckmätare
Manometeranslutning
Lågtrycksventil

Tryckmätare

Högtrycksventil

Ventilkåpa Vätskestoppventil

Påfyllningsslangar

Gasstoppventil
Serviceport vakuumpump
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1) Anslut projektionssidan på påfyllningsslangen (som kommer från manometeranslutningen) till gasstoppventilens serviceport.
2) Öppna manometeranslutningen på lågtrycksventilen (Lo) helt och stäng dess högtrycksventil (Hi) helt.
(Högtrycksventil kräver därefter ingen manövrering).
3) Vakuumpumpa och säkerställ att tryckmätaren visar - 0,1 MPa (- 760 mmHg)*1.
4) Stäng manometeranslutningens lågtrycksventil (Lo) och stoppa vakuumpumpen. (Håll detta läge i några minuter för att säkerställa att pekaren på den
sammansatta tryckmätaren inte svänger tillbaka.)*2.
5) Ta bort muttern från vätskestoppventilen och gasstoppventilen.
6) Vrid vätskestoppventilen 90 grader moturs med en insexnyckel för att öppna ventilen.
Stäng den efter 5 sekunder och kontrollera avseende gasläckage. Kontrollera avseende gasläckage från inomhusenhetens kopplingar och
utomhusenhetens kopplingar samt kranarna med hjälp av tvålvatten. Torka bort allt såpvatten när kontrollen har avslutats.
7) Koppla bort påfyllningsslangen från gasstoppventilens serviceport, öppna sedan vätske- och gasstoppventilerna helt.
(Försök inte att öppna kranarna bortom dess anslag).
8) Dra åt ventilkåporna och serviceportens kåpa för vätske- och gasstoppventilerna med en momentnyckel till angivet vridmoment.

1. Rörlängd vs. vakuumpumpens körtid

*

Rörlängd
Körtid

Upp till 15 meter
Inte mindre än 10 min.

Mer än 15 meter
Inte mindre än 15 min.

2. Om nålen på monometern svänger tillbaka kan det finnas vatten i köldmediet eller så kan en slangkoppling sitta löst.
Kontrollera alla slangkopplingar och dra åt muttrarna vid behov, upprepa sedan steg 2) till 4).

*

UTPUMPNING
För att kunna skydda miljön ska utpumpning ske när enheten flyttas eller kasseras.
1) Ta bort ventillocken från vätskestoppventilen och gasstoppventilen.
2) Utför forcerad kylning.
3) Låt maskinen jobba i kyldrift i 5 minuter, stäng sedan vätskekranen.
4) 2-3 minuter efter att vätskekranen stängts, stäng gaskranen och stoppa sedan maskinen.
Forcerad kylning
 Med hjälp av inomhusenhetens ON-/OFF-brytare
Tryck på inomhusenhetens PÅ/AV-brytare i minst 5 sekunder. (Operationen startar).
• Forcerad kylning stoppas automatiskt efter cirka 15 minuter.
Tryck på inomhusenhetens ON-/OFF-brytare för att stoppa operationen.

Insexnyckel
Stäng
Vätskestoppventil
Gasstoppventil
Serviceport

Ventillock

FÖRSIKTIGHET
Stäng gasstoppventilen inom 3 minuter efter du har stängt vätskestoppventilen, stoppa sedan den forcerade kylningen.
För utpumpning
FARA: RISK FÖR EXPLOSION
Pumpa ut - köldmedieläckage. Om du vill pumpa ut systemet och det finns ett läckage i köldmediekretsen:
• Använd INTE enhetens automatiska utpumpningsfunktion med vilken du kan samla upp allt köldmedium från systemet till utomhusenheten.
Möjlig konsekvens: Självförbränning och explosion av kompressorn på grund av luft som kommer in i kompressorn som körs.
• Använd ett separat uppsamlingssystem så att enhetens kompressor INTE behöver köras.
MEDDELANDE
Stoppa kompressorn under avpumpningsoperationen innan köldmedieröret tas bort. Om kompressorn fortfarande körs och
stoppventilen inte stängts under utpumpningen kommer luft att sugas in i systemet. Kompressorhaveri eller skada på systemet kan
uppstå på grund av onormalt tryck under köldmediecykeln.
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KOPPLING
VARNING
•
•
•
•
•
•
•

Använd inte förgrenade kablar, förlängningssladdar eller Starburst-anslutningar eftersom de kan orsaka överhettning, elstöt eller brand.
Använd inte lokalt införskaffade elektriska reservdelar i produkten. (Avgrena inte strömmen för dräneringspumpen etc. från
uttagsplinten). Att göra det kan orsaka elstöt eller brand.
Var noga med att installera en jordfelsbrytare.
(Denna enhet använder en Inverter. Därför måste en jordfelsbrytare, som är kapabel att hantera högre harmonik, användas för att
förhindra att jordfelsbrytaren löser ut).
Använd en strömbrytare av allpolig frånkopplingstyp med minst 3 mm (1/8 inch) mellan kontaktavstånden.
Var noga med att inte dra i rörledningen när ledningsdragning utförs.
Anslut inte strömkabeln till inomhusenheten. Att göra det kan orsaka elstöt eller brand.
Vrid inte på strömbrytaren förrän allt arbete har slutförts.
1) Skala av isoleringen från kabeln (20 mm).
2) Anslut kablarna mellan inomhus- och utomhusenheterna så att så att plintnumren matchar. Dra åt anslutningsklämmorna ordentligt.
Vi rekommenderar att en plattskruvmejsel används när skruvarna dras åt.
Dra åt kablarna med
anslutningsklämmorna ordentligt.
Kommunikations kabel 4-ledare
60245 IEC 57 H07RN-F

Inomhusenhet

1 2 3

L N

1
2
3

Dra åt kablarna med
anslutningsklämmorna
Jord
ordentligt.

Strömförsörjningskabel
3-ledare 60245 IEC 57
H07RN-F
Strömbrytare Jordfelsbrytare Strömförsörjning
50Hz 220-240V
ARXC20/25/35*

10A

ARXC50/60/71*

16A

Inkopplingsplint för
strömförsörjning
1

2

L
N

3

Forma kablarna så
att serviceluckan och
stoppventilens täcklock
passar ordentligt.

SPECIELLA FÖRESKRIFTER FÖR HANTERING AV ENHET MED R32
R32-laddning, kg för
7,5 rörledning

Minimal golvyta, Xm2 (baserad
på 7,5 m rörledning)

R32-laddning, kg för maximalt
tillåten rörledningslängd*

Minimal golvyta, Xm2 (baserad på
maximalt tillåten rörledningslängd*)

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

Modeller

Beräkning baserad på installationshöjden på 1,8 m
* Längsta tillåtna längd (L), m för:*

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

• Installation av rören ska hållas till ett minimum och rören ska skyddas mot fysisk skada och ska inte installeras i en oventilerat utrymme.
• Återanvändningsbara mekaniska kontakter och flänskopplingar ska vara tillgängliga för underhållsändamål.
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VARNING
Säkerställ att antändningsrisken är minimerad före installationen och undvik att arbeta i trånga utrymmen.
Öppna fönster eller dörrar för att säkerställa lämplig ventilation.

• Om flänsade kopplingar återanvänds inomhus ska den flänsade delen ombearbetas.
• Undvik att installera luftkonditioneringen på en plats där det finns risk för exponering av kontinuerliga öppna lågor (till exempel en kamin).
• Alla personer som är involverade i arbetet på eller inbrytning i köldmediekretsen ska ha ett giltigt certifikat från en bransch-ackrediterad
bedömningsmyndighet, som bemyndigar deras kompetens att hantera köldmedier på ett säkert sätt enligt en branscherkänd
bedömningsspecifikation.
• Kontrollera avseende närvaro av köldmedium
Området ska kontrolleras med en lämplig köldmediedetektor före och under arbetet för att säkerställa att teknikern är medveten om potentiellt
brandfarliga atmosfärer. Säkerställ att läcksökningsutrustningen som används är lämplig för användning med brandfarliga köldmedier, t.ex.
icke-gnistbildande, tillräckligt förseglad eller egensäker.
• Närvaro av brandsläckare
Om något hett arbete ska utföras på kylningsutrustningen eller tillhörande delar ska lämplig brandsläckningsutrustning finnas till hands. Förvara
en Torrt pulver brandsläckare eller CO2-brandsläckare intill laddningsområdet.
• Inga antändningskällor
Alla potentiella antändningskällor, inklusive cigarettrök, ska hållas på lämpligt avstånd från installationsplatsen eftersom brandfarligt köldmedium
kan släppas ut i det omgivande utrymmet under reparation, avlägsnande och avfallshantering. Skyltar med ”Rökning förbjuden” ska vara
tillgängliga.
• Följande kontroller ska utföras på installationerna:
– märkningen på utrustningen fortsätter att vara synlig och läsbar. Märkningar och skyltar som inte är läsbara ska korrigeras;
– kylrör eller komponenter är installerade i en position där det är osannolikt att de utsätts för något ämne som kan korrodera komponenter
som innehåller köldmedium, om inte komponenterna är konstruerade av material som är naturligt motståndskraftiga mot att bli korroderat
eller är lämpligt skyddade mot att korroderas.
• Inledande säkerhetskontroller ska omfatta:
– att kondensatorerna har laddats ur, detta ska göras på ett säkert sätt för att undvika risken för gnistbildning
– att det inte finns några strömförande elektriska komponenter och kablar som är exponerade under laddning, återvinning eller avluftning
av systemet;
• Reparation till egensäkra komponenter
Tillämpa inte några permanent induktiva eller kapacitansa belastningar på kretsen utan att säkerställa att denna inte kommer att överskrida den
tillåtna spänningen och strömmen som är tillåten för utrustningen som används.
Ersätt komponenter med de som specificerats av tillverkaren.
• Läcksökningsmetoder
Säkerställ att detektorn inte är en möjlig antändningskälla (till exempel en halogenläcksökare) och är lämplig för köldmediet som används.
Läcksökningsutrustningen ska ställas in till en procentsats av köldmediets LFL (för R32, LFL är 13 %) och ska kalibreras till köldmediet som
används och lämplig andel gas (maximalt 25 %) bekräftas.
Läcksökningsvätskor kan användas med de flesta köldmedierna men användning av rengöringsmedel som innehåller klorin ska undvikas
eftersom klor kan reagera med köldmediet och korrodera kopparröret. Om läckage misstänks ska alla öppna lågor avlägsnas/släckas. Om ett
köldmedieläckage som kräver hårdlödning hittas ska allt köldmedium återvinnas från systemet eller isoleras (med hjälp av avstängningsventiler) i en
del på systemet på avstånd från läckaget. Syrefritt kväve (OFN) ska sedan avluftas genom systemet både innan och under hårdlödningsprocessen.
• Borttagning och evakuering
Vid inbrytning i köldmediekretsen för reparationer – eller för andra ändamål – ska ett konventionellt förfarande användas. Det är dock viktigt att
bästa praxis följs eftersom antändlighet är ett övervägande. Följande förfaranden måste följas:
• avlägsna köldmedium;
• avlufta kretsen med inert gas;
• evakuera;
• avlufta igen med inert gas;
• öppna kretsen genom att skära eller löda.
Köldmedieladdningen ska återvinnas i korrekta återvinningscylindrar. Systemet ska ”spolas” med OFN för att göra enheten säker. Denna process
kan behöva upprepas flera gånger.
Tryckluft eller syre ska inte användas för denna uppgift. Spolning uppnås genom att vakuumet i systemet med OFN bryts och fortsätter påfyllningen
tills arbetstrycket har uppnåtts, därefter ventilering till atmosfären och slutligen nerdragning till ett vakuum.
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Processen ska upprepas tills det inte finns något köldmedium i systemet. När den slutliga OFN-laddningen används ska systemet ventileras ner
till atmosfärstrycket för att möjliggöra arbete. Detta förfarande är absolut nödvändigt om hårdlödning ska äga rum på rörnätet. Säkerställ att
utloppet för vakuumpumpen inte är i närheten av några antändningskällor och att ventilation är tillgänglig.
• Märkning
Denna enhet ska märkas med ”nedmonterad och tömd på köldmedium”. Etiketten ska dateras och signeras. Säkerställ att det finns etiketter på
utrustningen som anger att utrustningen innehåller brännbart köldmedium.
• Laddningsförfaranden
Förutom konventionella laddningsförfaranden ska följande krav följas.
– Se till att förorening av olika köldmedier inte sker när du använder laddningsutrustning. Slangar eller kablar ska vara så korta som möjligt
för att minimera mängden köldmedium i dem.
– Cylindrar ska hållas upprätta.
– Säkerställ att kylsystemet är jordat innan systemet laddas med köldmedium.
– Märk systemet när laddningen är slutförd (om detta ännu inte är gjort).
– Var synnerligen försiktig så att du inte överfyller kylsystemet.
Innan systemet laddas igen ska det trycktestas med OFN. Systemet ska bli läcktestat när laddningen har avslutats men före idriftsättningen. Ett
uppföljande läcktest ska utföras innan platsen lämnas.
Nedmontering
Innan detta förfarande utförs är det av yttersta vikt att teknikern är fullständigt bekant med utrustningen och alla dess detaljer. Vi rekommenderar
god praxis beträffande att alla köldmedier samlas upp på ett säkert sätt. Innan uppgiften utförs ska ett olje- och köldmedieprov tas i händelse
av att analys krävs innan återanvändning av återvunnet köldmedium. Det är viktigt att elektrisk ström är tillgänglig innan uppgiften påbörjas.
a) Bekanta dig med utrustningen och dess användning.
b) Isolera systemet elektriskt.
c) Innan du utför förfarandet måste du säkerställa att:
• mekanisk hanteringsutrustning är tillgänglig, om så krävs, för hantering av köldmediecylindrar;
• all personlig skyddsutrustning är tillgänglig och används korrekt;
• uppsamlingsprocessen hela tiden övervakas av en behörig person;
• återvinningsutrustning och cylindrar uppfyller lämpliga standarder.
d) Pumpa ut kylsystem, om möjligt.
e) Gör ett grenrör så att köldmediet kan tas bort från olika delar av systemet om ett vakuum inte är möjligt.
f) Säkerställ att cylindern är placerad på vågen innan återvinning sker.
g) Starta återvinningsmaskinen och manövrera den enligt tillverkarens instruktioner.
h) Överfyll inte cylindrarna. (Inte mer än 80 % volym vätskeladdning).
i) Överskrid inte maximalt arbetstryck på cylinder, inte ens tillfälligt.
j) När cylindrarna har fyllts på korrekt och processen har avslutats ska det säkerställas att cylindrarna och utrustningen omedelbart avlägsnas
från platsen och att alla isoleringsventiler är stängda på utrustningen.
k) Återvunnet köldmedium får inte fyllas på i ett annat kylsystem om det inte har rengjorts och kontrollerats.
Återvinning
När köldmedium ska tas bort från en systemet, antingen för underhåll eller nedmontering, rekommenderar vid god praxis så att alla köldmedier
tas bort på ett säkert sätt. Säkerställ att endast lämpliga återvinningscylindrar för köldmedium används när köldmediet överförs till cylindrarna.
Säkerställ att korrekt antal cylindrar för att hålla hela systemladdningen är tillgängliga. Alla cylindrar som ska användas är avsedda för det återvunna
köldmediet och märkta för det köldmediet (t.ex. specialcylindrar för återvinning av köldmediet). Cylindrar ska vara kompletta med övertrycksventil
och tillhörande avstängningsventiler i fungerande skick. Tomma återvinningscylindrar evakueras och kyls om möjligt innan återvinningen sker.
Återvinningsutrustningen ska vara i gott skick med en uppsättning instruktioner om den utrustning som finns till hands och ska vara lämplig
för återvinning av brandfarliga köldmedier. Dessutom ska en uppsättning kalibrerade vågar vara tillgängliga och funktionsdugliga. Slangar ska
vara kompletta med läckagefria frånkopplingskopplingar och i gott skick. Innan återvinningsmaskinen används ska det kontrolleras att den är
funktionsduglig, har underhållits korrekt och att tillhörande elektriska komponenter är förseglade för att förhindra gnistbildning i händelse av
köldmedieutsläpp. Konsultera tillverkaren om du är osäker.
Det återvunna köldmediet ska returneras till köldmediets leverantör i korrekt återvinningscylinder och enligt relevant anmärkning om överföring
av avfall. Blanda inte köldmedier i återvinningsenheter och i synnerhet inte i cylindrar.
Om kompressorer eller kompressoroljor ska avlägsnas ska det säkerställas att de har evakuerats till en acceptabel nivå för att säkerställa att
brännbart köldmedium inte stannar kvar i smörjmedlet. Evakueringsprocessen ska utföras innan kompressorn returneras till leverantörerna.
Endast elektrisk uppvärmning till kompressorhuset får användas för att påskynda denna process. Om olja dräneras från ett system ska denna
utföras på ett säkert sätt.
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DRIFTSÄTTNING
1. CHECKLISTA INNAN IDRIFTTAGNING

Använd INTE systemet innan följande kontroller är OK:
Inomhusenheten är korrekt monterad.
Utomhusenheten är korrekt monterad.
Systemet är korrekt jordat och jordterminalen är åtdragen.
Säkringarna eller lokalt installerade skyddsanordningar är installerade enligt detta dokument och har INTE
kringgåtts.
Matningsspänningen matchar spänningen på enhetens identifieringsetikett.
Det finns INGA lösa anslutningar eller skadade elektriska komponenter i kopplingsboxen.
Det finns INGA skadade komponenter eller klämda rör på insidan av inomhus- och utomhusenheterna.
Det finns INGA köldmedieläckage.
Köldmedierör (gas och vätska) är termiskt isolerade.
Korrekt rörstorlek har installerats och rören är korrekt isolerade.
Stoppventilerna (gas och vätska) på utomhusenheten är helt öppna.
Följande fältledningsdragning har utförts enligt detta dokument och tillämplig lagstiftning mellan utomhusenheten
och inomhusenheten.
Dränering
Säkerställ att dräneringen flyter smidigt.
Möjlig konsekvens: Kondensvatten kan droppa.
Inomhusenheten tar emot signaler från fjärrkontrollen.
Specificerade ledningar används för installationen.

2. CHECKLISTA UNDER IDRIFTSÄTTNINGEN
För att utföra en avluftning.
För att utföra en testkörning.

INDIKATORLAMPOR
IR Signalmottagare
När en signal från den infraröda sändaren sänds ut kommer
signalmottagaren på inomhusenheten att svara enligt nedan
för att bekräfta signalöverföringen.
PÅ till AV

1 Långt pip

AV till PÅ
Pump av/kyla på

2 Kort pip

Övriga

1 Kort pip

Värmepumpenhet
Tabellen visar LED-indikeringar för luftkonditioneringen
under normal drift samt vid fel. LED-indikeringarna sitter
undertill på sidan av luftkonditioneringen.
Värmepumpen är utrustad med en temperatursensor som
i"auto"-läge som ger en behaglig rumstemperatur genom
att växla automatiskt till läge "kyla" eller "värme" beroende
på den temperatur som användaren önskar.

LED-INDIKATOR-LAMPOR

LED-indikatorlampa för värmepumpenhet

IR-MOTTAGARE
ON/OFF DISPLAY
TIMER
PÅ/AV-KNAPP
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LED-indikatorlampor: Normal drift & felförhållanden för värmepumpenhet
Drift
Grön

Kylläge

Röd

Värmeläge

Grön

Automatiskt läge vid kyldrift

Röd

Automatiskt läge vid värmedrift

Grön

Fläktläge på

Grön

Avfuktningsläge på

Dimmad grön/dimmad röd

Viloläge på

Orange

Timer på

Röd

Avfrostningsdrift

Grön

Enhetsfel
Blinkar

PÅ

DRIFTSOMRÅDE
Värmepumpsmodell
Modell: ATXC 20/25/35

ARXC 20/25/35
VÄRME

50
46
43
40

UTOMHUSTEMP (°CVT)

UTOMHUSTEMP (°CTT)

KYLA

30
20
10

20
18
10

0

-10
-15

0

14 15

19 20

INOMHUSTEMP (°CVT)

TT: Torr temperaturkännare

ATXC 50/60/71

10

20

25 27 32

WB: Våt temperaturkännare

ARXC 50/60/71
KYLA

50
46
43
40

15

INOMHUSTEMP (°CTT)

VÄRME
20
18

30

UTOMHUSTEMP (°CVT)

UTOMHUSTEMP (°CTT)

Modell:

-20

23 25

20
10
0
-10
-20
10

14 15

19 20

23 25

INOMHUSTEMP (°CVT)

TT: Torr temperaturkännare

10

0

-10
-15
-20

10

15

20

25 27 30

INOMHUSTEMP (°CTT)
WB: Våt temperaturkännare
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UNDERHÅLL OCH SERVICE
MEDDELANDE
Underhåll MÅSTE utföras av en auktoriserad
installatör eller serviceagent.
Vi rekommenderar att underhåll ska utföras minst
en gång per år. Dock kan tillämplig lagstiftning
kräva kortare underhållsintervaller.
1. Översikt: Underhåll och service
Detta kapitel innehåller information om:
• Det årliga underhållet av utomhusenheter
2. Säkerhetsföreskrifter för underhåll
FARA: RISK FÖR ELCHOCK

FARA: RISK FÖR BRÄNNSKADOR
OBSERVERA: RISK FÖR ELEKTROSTATISK
URLADDNING
Vidrör en metalldel på enheten för att eliminera
statisk elektricitet och för att skydda PCB innan
underhålls- eller servicearbete utförs.

VARNING
 Stäng ALLTID av strömbrytaren på
matningspanelen, ta bort säkringarna eller
öppna skyddsanordningarna på enheten
innan underhålls- eller reparationsarbeten
utförs.
 Vidrör INTE spänningsförande delar på
10 minuter efter strömförsörjningen har
stängts av på grund av risken för högspänning.
 Observera att vissa delar på lådan med
elektriska komponenter är heta.
 Var noga med att INTE vidröra ett ledande
avsnitt.
 Skölj INTE enheten. Detta kan ge upphov till
elstötar eller brand.
3. Checklista för årligt underhåll av
utomhusenheter
Kontrollera följande minst en gång per år:
• Utomhusenhet värmeväxlare.
Värmeväxlaren på utomhusenheten kan blockeras på
grund av damm, smuts, löv etc. Vi rekommenderar
att värmeväxlaren rengörs årligen. En blockerad
värmeväxlare kan leda till för lågt tryck eller för högt
tryck som leder till sämre prestanda.

BORTTAGANDE
MEDDELANDE
Plocka INTE själv isär systemet: demontering av systemet, behandling av köldmedium, olja och andra delar
MÅSTE uppfylla tillämplig lagstiftning. Enheter MÅSTE behandlas på ett specialiserat återvinningsföretag
för återanvändning, återvinning och energiutvinning.
• I händelse av att det finns någon konflikt i tolkningen av denna handbok och eventuella översättningar till ett språk, skall
den engelska versionen av denna handbok råda.
• Tillverkaren förbehåller sig rätten att revidera någon specifikation och design häri när som helst utan föregående
meddelande.
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