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SIKKERHETSTILTAK

■ Les disse SIKKERHETSTILTAKENE nøye for å være sikker på
at installeringen skjer på riktig måte.

■ Denne håndboken klassifiserer forholdsregler som ADVARSEL
og FARE. Sørg for å følge alle forholdsreglene nedenfor: de er
viktige for å trygge sikkerheten.

■ Følgende sikkerhetssymboler er brukt gjennom hele denne
håndboken.

■ Når installeringen er fullført, må anlegget testes med henblikk på
installeringsfeil. Gi brukeren tilstrekkelig innføring i bruk og
rengjøring av anlegget ifølge driftshåndboken.

Advarsel

■ Installeringen bør overlates til forhandleren eller andre fagfolk.
Feil installering kan medføre vannlekkasje, elektrisk støt eller
brann.

■ Installer luftkondisjoneringsanlegget ifølge anvisningene i denne
håndboken.
Feil installering kan medføre vannlekkasje, elektrisk støt eller
brann.

■ Sørg for å bruke leverte eller spesifiserte installeringsdeler.
Bruk av andre deler kan medføre at anlegget faller ned, vann-
lekkasje, elektrisk støt eller brann.

■ Installer luftkondisjoneringsanlegget på et solid fundament som
kan bære anleggets tyngde.
Utilstrekkelig fundament eller ufullstendig installering kan
forårsake skade dersom anlegget faller ned fra fundamentet.

■ Elektrisk arbeid skal utføres i overensstemmelse med
installeringshåndboken samt gjeldende regler og bestemmelser
for elektrisk arbeid.
Utilstrekkelig kapasitet eller ufullstendig elektrisk arbeid kan
medføre elektrisk støt eller brann.

■ Sørg for at utstyret kobles til en egen strømkrets. Bruk aldri en
strømtilførsel som deles med andre apparater.

■ Til ledningsopplegg må det brukes en kabel som er lang nok til å
dekke hele avstanden uten skjøting.
Bruk ikke skjøteledning. Ha ikke annen belastning på strøm-
tilførselen, og bruk en egen strømkrets. I motsatt tilfelle kan det
medføre unormal varme, elektrisk støt eller brann.

■ Bruk angitte ledningstyper for strømtilførsel eller elektrisk
tilkobling mellom innendørs- og utendørsanlegg.
Fest ledningene skikkelig slik at koblingspunktene ikke utsettes
for ekstern belastning. Ufullstendig tilkobling eller festing av
ledningene kan forårsake overoppheting eller brann i
koblingspunktene.

■ Form sammenkoplings- eller strømkablene slik at de ikke gir
utilsiktet belastning på konstruksjonen, og sørg for å sette på
dekselet.
Installer deksler over ledningene. Ufullstendig påsetting av
dekselet kan medføre unormal varme, elektrisk støt eller brann i
kontaktene.

■ I tilfelle kjølemedielekkasje under installeringsarbeidet
må rommet luftes ut.
Kjølemediet avgir en giftig gass hvis det utsettes for
åpen flamme.

■ Når installeringen er fullført, må du påse at det ikke
lekker ut kjølemedium.
Kjølemediet avgir en giftig gass hvis det utsettes for
åpen flamme.

■ Når anlegget installeres eller flyttes, må kjølekretsen holdes fri
for alt annet enn det spesifiserte kjølemediet (R410A), for
eksempel luft.
Enhver forekomst av luft eller andre fremmedstoffer i kjøle-
kretsen medfører unormal trykkstigning eller brudd, hvilket kan
medføre personskade.)

■ Under nedpumping må kompressoren stanses før røropplegg for
kjølemedium fjernes.
Hvis kompressoren fortsatt går og avstengingsventilen er åpen
under nedpumping, vil det suges inn luft når kjølemedierørene
fjernes, slik at man får unormalt trykk i frysesyklusen som vil
føre til brudd og også personskade.

■ Kjølemedierørene må festes skikkelig under installering før
kompressoren startes.
Hvis kompressoren ikke er tilkoblet og avstengingsventilen er
åpen under nedpumping, vil det suges inn luft når kompressoren
går, slik at man får unormalt trykk i frysesyklusen som vil føre til
brudd og også personskade.

■ Sørg for å opprette jordforbindelse. Anlegget må ikke
jordes til vannrør, avleder eller telefonjording.
Ufullstendig jording kan medføre elektrisk støt eller
brann.
Spenningsstøt fra lynnedslag eller andre kilder kan medføre
skade på luftkondisjoneringsanlegget.

■ Sørg for å installere jordfeilbryter.
Ellers kan det forårsake elektrisk støt eller brann.
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Hvis du ikke følger en ADVARSEL, kan det få alvorlige
konsekvenser som tap av menneskeliv eller alvorlig
personskade.

Hvis du ikke følger FARE-merknadene, kan det i enkelte
tilfeller få alvorlige konsekvenser.

Sørg for å følge denne anvisningen.

Sørg for å opprette jordforbindelse.

Gjør aldri dette.
Installeringshåndbok
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Fare

■ Luftkondisjoneringsanlegget må ikke installeres der det
kan utsettes for lekkasje av lettantennelig gass.
Hvis gassen lekker og samler seg rundt anlegget, kan
det ta fyr.

■ Sørg for avløpsrør i henhold til anvisningene i denne håndboken.
Utilstrekkelig avløp kan medføre oversvømmelse.

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

TILBEHØR

A – I: Innendørsanlegg

VELGE INSTALLERINGSSTED

Innhent godkjennelse fra brukeren før installeringssted velges.

Innendørsanlegg

Innendørsanlegget skal plasseres på et sted der:

■ installeringsbegrensningene angitt på installeringstegningene
for innendørsanlegget, oppfylles,

■ både luftinntak og -utløp har klar bane,

■ anlegget ikke utsettes for direkte sollys,

■ anlegget ikke utsettes for varme eller damp,

■ det ikke er noen kilde til maskinoljedamp (dette kan forkorte
innendørsanleggets levetid),

■ kald eller varm luft sirkulerer gjennom rommet,

■ anlegget er langt unna lysstoffrør med elektronisk tenning
(vekselretter eller hurtigstarter), da de kan redusere
fjernkontrollens rekkevidde,

■ anlegget er minst 1 m unna et TV- eller radioapparat (anlegget
kan forstyrre bilde eller lyd).

Trådløs fjernkontroll

■ Slå på alle lysstoffrør i rommet, hvis slike finnes, og lokaliser
stedet der fjernkontrollsignalene tas ordentlig imot av
innendørsanlegget (innenfor 7 m).

■ Foreta lysomkoblerinnstillingene. Still inn i henhold til
anleggstypen som kunden har. Standardinnstillingene er på
siden med varmepumpe.

■ Kun for kjøling: Still inn lysomkoblerne på siden med kun kjøling
(still inn på posisjon B på tegningen).

■ For varmepumpe: Kontroller at lysomkoblerne er på siden med
varmepumpe. Hvis de er plassert på siden med kun kjøling,
flytter du dem til siden med varmepumpe (still inn på posisjon A
på tegningen ovenfor).

INSTALLERINGSTEGNINGER FOR 
INNENDØRSANLEGG

Innendørsanlegget kan monteres på alle de tre måtene som er vist
her.

Plassering for å feste installeringspanelet.

A Festeplate 1

B Fotokatalytisk luftrensefilter av titanapatitt 2

C Dreneringsslange 1

D Isolasjonssjikt 1

E Trådløs fjernkontroll 1

F Fjernkontrollholder 1

G AAA-batterier 2

J Driftshåndbok 1

K Installeringshåndbok 1
Åpent Halvt skjult Skjult

Gulvinstallasjon Vegginstallasjon

1 Festeplate

2 List

3 Rist (kjøpes lokalt)

H/P C/O

1

A B

1

2

3

64
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134

(700)

(6
00

)

57
4

26

14
0
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0
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0

35
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160

15
0
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INSTALLERINGSTIPS

Fjerne og installere frontpanel

Fremgangsmåte for å ta av

1 Skyv inntil de 2 pluggene
klikker på plass.

2 Åpne frontpanelet fremover,
og løsne remmen.

3 Ta av frontpanelet.

Fremgangsmåte for å installere

1 Fest frontristen og front-
panelet etter at du har trukket
remmen rundt dem.

2 Lukk frontpanelet, og skyv
inntil pluggene klikker på
utsiden.

Stille inn ulike adresser

Hvis to innendørsanlegg installeres i samme rom, kan de to trådløse
fjernkontrollene stilles på ulike adresser.

1. Ta av frontristen.

2. Løft opp festeplaten til føleren, og ta av metallplatedekselet
foran.

3. Ta ut kontaktene 5P, 6P og 7P.

4. Ta av strømboksen (1 skrue).

5. Ta av termistoren.

6. Ta av metallplatedekselet på siden (7 knaster).

7. Kutt adressestrappen (JA) på kretskortet. Se trinn 6.

1 Frontrist

2 Luftfilter

3 Frontpanel

4 50 mm eller mer fra vegg

5 70 mm eller mer

6 Tett rørhullåpningen med kitt.

1 Fotokatalytisk luftrensefilter av titanapatitt

1 Trådløs fjernkontroll

2 Fjernkontrollholder

3 M3x20L-skruer (kjøpes lokalt)

1

2

3

4

6

4

5

1

1

2

3

1 Festeplate til føler (se trinn 2.)

2 Metallplatedeksel på siden

3 Metallplatedeksel foran (se trinn 2.)

1

2

3

4

1 Kontakt 6P (se trinn 3.)

2 Kontakt 5P (se trinn 3.)

3 Kontakt 7P (se trinn 3.)

4 Ta ut 1 skrue (se trinn 4.)

1
1 Termistor

JA ADRESS

EXIST 1

CUT 2

JA

1

2

3
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8. Kutt adressestrappen (J4) i fjernkontrollen.

INSTALLERE INNENDØRSANLEGG – ÅPEN 
INSTALLERING

Kjølemedierør

■ Bor et hull (65 mm i diameter) på punktet angitt med symbolet

 på figuren.

■ Plasseringen av hullet avhenger av hvilken side røret tas ut på.

■ Når det gjelder røropplegg, se "Tilkoble kjølemedierør" på side 6.

■ La det være plass rundt røret for enklere tilkobling av rørene til
innendørsanlegget.

Bore hull i veggen, og installere veggmontert rør

■ Sørg for å bruke et veggmontert rør og veggkledning i gjennom-
føringshullet for vegger med metallramme eller metallplater for å
unngå mulig varme, elektrisk støt eller brann.

■ Sørg for å tette åpningene rundt rørene med tetningsmateriale
for å unngå vannlekkasje.

1 Bor et gjennomføringshull på 65 mm i veggen slik at det skråner
nedover mot utsiden.

2 Træ et veggrør gjennom hullet.

3 Sett veggkledning på røret.

4 Når kjølemedierør, ledninger og dreneringsrør er ferdig installert,
skal rørhullet tettes med kitt.

1 Vegg

2 Rør i venstre side bunn

3 Rør i høyre side bunn

1 Rør i venstre side bak

2 Rør i høyre side bak

3 Rør venstre/høyre

J4

J4 ADRESS

EXIST 1

CUT 2

45

75 75

60

1

32

75 75

45 45 45

45

1 2 2

3

FARE

Minimum tillatt lengde

■ Anbefalt korteste rørlengde er 2,5 m for å unngå støy
fra utendørsanlegget samt vibrasjon.
(Mekanisk støy og vibrasjon kan forekomme,
avhengig av hvordan anlegget er installert samt
miljøet der det brukes.)

■ Se i installeringshåndboken for utendørsanlegget
angående maksimal rørlengde.

■ For multitilkoblinger, se i installeringshåndboken for
multiutendørsanlegget.

1 Vegg

2 Kjølemedierør

3 Gulv

1 Innsiden

2 Utsiden

3 Veggmontert rør (kjøpes lokalt)

4 Tetningsmateriale

5 Dekselplate for vegg (kjøpes lokalt)

350

75

45

1

2

3

Ø65 mm

1 2

4

3

3

5

FVXS25~50FV1B
R410A Delt serie
4PW34438-5

Installeringshåndbok

4



Dreneringsrør

■ Bruk vanlig stivt polyvinylkloridrør (vanlig VP 20-rør, ytre
diameter 26 mm, indre diameter 20 mm) til dreneringsrør.

■ Dreneringsslangen (ytre diameter 18 mm i tilkoblingsenden,
220 mm lang) leveres sammen med innendørsanlegget. Klargjør
dreneringsrøret som vist på bildet under.

■ Dreneringsrøret skal helle nedover slik at vannet renner fritt uten
å samles opp. (Det skal ikke være vannlås.)

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

■ Isoler dreneringsrøret innendørs med isolasjonsmateriale på
10 mm eller mer for å unngå kondens.

■ Ta av luftfiltrene, og hell litt vann i dreneringssumpen for å
kontrollere at vannet renner fritt.

Installere innendørsanlegg

1 Forberedelse

■ Åpne frontristen, fjern de 4 skruene, og ta av frontpanelet.

■ Følg fremgangsmåten nedenfor når du fjerner spaltedelene.

For lister:

■ Fjern stolpene. (Fjern spalte-
delene på bunnrammen ved
hjelp av knipetang.)

For rør på siden:

■ Fjern stolpene.

1. Fjern de 7 skruene

2. Fjern den øverste kledningen
(2 knaster).

3. Fjern den venstre og den høyre
kledningen (2 knaster på hver side).

4. Fjern spaltedelene på bunnrammen og kledningen ved hjelp av
knipetang.

5. Sett på plass ved å følge trinnene i omvendt rekkefølge (trinn
3>2>1).

2 Installering

■ Fest ved hjelp av 6 skruer ved gulvinstallasjon. (Husk å feste til
veggen bak.)

■ For vegginstallasjoner sikrer du festeplaten med 5 skruer og
innendørsanlegget med 4 skruer.

1 Dreneringsslange

2 Dreneringsrør av vinylklorid (VP-20)

3 Reduksjonsmuffe

4 Dreneringsrør av vinylklorid (VP-30)

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

1 Det må ikke være noen vannlås.

2 Skal ikke komme i kontakt med vann.

Bruk polyvinylklorid-lim til liming. Ellers kan det forårsake
vannlekkasje.

100

≥50 mm

220

150

10
0

1

2

3
4

5

1

2

1 Frontrist

2 Kledning

3 Frontpanel

4 Fjern de 4 skruene

5 Åpne frontpanelet

6 Ta av frontristen

7 3 knaster

A For lister

B For rør på siden

1 Kledning

2 Fjern stolpen

3 Bunnramme

➆
1 2

3

4

5

6

1

2

2
3 4

A B
1 1

2
2

3
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■ Festeplaten skal installeres på en vegg som kan bære tyngden
av innendørsanlegget.

1. Fest festeplaten midlertidig til veggen, påse at panelet er helt i
vater, og merk av borehullene på veggen.

2. Fest festeplaten til veggen med skruer.

Gulvinstallasjon

Vegginstallasjon

3. Så snart kjølemedierør og dreneringsrør er tilkoblet, fylles
spalten i gjennomføringshullet med kitt.
Spalte kan medføre kondens på kjølemedierøret og drenerings-
røret, samt gjøre at det kommer insekter inn i rørene.

4. Sett tilbake frontpanelet og frontristen i opprinnelig posisjon så
snart alle tilkoblingene er fullført.

Kone rørenden

1 Kutt rørenden med rørkutter.

2 Fjern skarpe kanter med kuttflaten vendt ned, slik at restene
ikke kommer inn i røret.

3 Sett den koniske mutteren på røret.

Plasser nøyaktig i den posisjonen som er vist over.

4 Kon røret.

5 Kontroller at konen er ordentlig utført.

Tilkoble kjølemedierør

1 Bruk skiftenøkkel når du trekker til de koniske mutterne for å
unngå at mutterne skades og at det oppstår gasslekkasje.

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

1 Kledning

2 6 skruer (M4x25L) (kjøpes lokalt)

1 Festeplate
Festeplaten skal installeres på en vegg som kan bære 
tyngden av innendørsanlegget.

2 5 skruer (M4x25L) (kjøpes lokalt)

3 4 skruer (M4x25L) (kjøpes lokalt)

4 List

1

2

3 4

2

1

1 Kutt nøyaktig i rett vinkel.

2 Fjern skarpe kanter

1
Koneverktøy 

til R410A Vanlig koneverktøy

1 Gripeverktøy
Gripeverktøy 
(Ridgid-type)

Vingemutter 
(Imperial-type)

A 0~0,5 mm 0,5 mm 1,0 mm

1 Konens innvendige overflate må være feilfri.

2 Rørenden må være jevnt konisk i en perfekt sirkel.

3 Påse at den koniske mutteren er satt på.

ADVARSEL

■ Bruk ikke mineralolje på den koniske delen.

■ Unngå at det kommer mineralolje inn i systemet, da
dette vil redusere anleggenes levetid.

■ Bruk aldri rør som har vært benyttet til tidligere
installasjoner. Bruk kun deler som leveres med
anlegget.

■ For å garantere dette R410A-anleggets levetid må det
aldri installeres en tørker.

■ Tørkematerialet kan løse seg opp og skade systemet.

■ Ufullstendig konus kan forårsake lekkasje av
kjølemediegass.

1 2

A

1 2

3

2

3

1

4

1 Skiftenøkkel

2 Fastnøkkel

3 Rørkobling

4 Konisk mutter
FVXS25~50FV1B
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3 Sett inn konens innvendige og utvendige overflate med kjøle-
maskinolje for å forhindre gasslekkasje.

Smør her med kjølemaskinolje.

Forholdsregler ved håndtering av rør

■ Beskytt den åpne rørenden mot støv og fuktighet.

■ Alle rørbøyer skal være så jevne som mulig. Bruk en rørbøyer til
å bøye.
Bøyradien skal være 30 til 40 mm eller større.

Velge kobberrør og varmeisolasjonsmateriale

Vær oppmerksom på følgende ved bruk av vanlige kobberrør og
rørdeler.

1. Varmeisolasjonsmateriale: Polyetylenskum. Varmeoverførings-
grad 0,041 til 0,052 W/mK (0,035 til 0,045 kcal/mh°C). Velg
varmeisolasjonsmaterialer som tåler en temperatur på 110°C.

2. Sørg for å isolere både væske- og gassrørene, og bruk de
isolasjonsdimensjoner som er angitt under.

3. Bruk separate varmeisolasjonsrør for gass- og væskerør.

Se etter gasslekkasje

■ Se etter gasslekkasje etter luftrensing.

■ Når det gjelder luftrensing, kan du se i installeringshåndboken
for utendørsanlegget.

Se etter lekkasje her.

Påfør såpevann og se nøye etter gasslekkasje.
Tørk av såpevannet når kontrollen er utført.

Sette på tilkoblingsrøret

Sett på røret etter å ha kontrollert for gasslekkasje, som beskrevet
ovenfor.

■ Kutt den isolerte delen av det lokale røropplegget, og sørg for at
det passer til tilkoblingsdelen.

■ Fest spalten på siden med kjølemedierøret med den tykke
enden av skjøten på hjelperøret med tape, og kontroller at det
ikke er noen gliper.

Tiltrekkingsmoment for konisk mutter

Gasside Væskeside

Klasse 25/35 3/8 tomme
32,7~39,9 N•m 1/4 tomme

14,2~17,2 N•m
Klasse 50 1/2 tomme

49,5~60,3 N•m

1 Regn

2 Vegg

3 Sørg for å sette på deksel.

4 Hvis det ikke finnes et deksel til konen, må den koniske 
åpningen dekkes med tape for å holde smuss eller vann unna.

1 Gassrør

2 Ledningsopplegg mellom anlegg

3 Væskerør

4 Isolasjon for gassrør

5 Tape

6 Isolasjon for væskerør

1

3
2

4

1
2

3

4
5

6

Klasse YD (mm)
Tykkelse 

(mm)

Gasside
25/35 9,5 0,8

50 12,7 0,8

Væskeside — 6,4 0,8

Klasse YD (mm)
Tykkelse 

(mm)

Varmeisolasjon for gassrør
25/35 12-15 ≥10

50 14-16 ≥10

Varmeisolasjon for væskerør — 8-10 ≥10

1

2

1

2

3
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■ Surr medfølgende isolasjonssjikt rundt spalten og den tykke
enden av skjøten, og sørg for at det ikke er noen gliper.

Tilkoble dreneringsslangen

Sett den medfølgende dreneringsslangen inn i muffen i drenerings-
sumpen.

Stikk dreneringsslangen helt inn til den fester seg til tetningen i
muffen.

Ledningsopplegg

Med et multiinnendørsanlegg foretas installeringen som beskrevet i
installeringshåndboken som følger med multiinnendørsanlegget.

1 Avisoler ledningsendene (15 mm).

2 Tilpass ledningsfargene etter kontaktnumrene på rekke-
klemmene, og stikk ledningene helt inn i kontaktpunktene.

3 Koble jordledningene til tilsvarende koblingspunkter.

4 Trekk i ledningene for å kontrollere at de sitter ordentlig fast, og
fest ledningene med ledningsklemme.

5 Fest fjernkontrollkabelen til S1. Se "Ved tilkobling til et HA-
system" på side 8.

Ved tilkobling til et HA-system

1. Fjern strømboksen. (Se "Stille inn ulike adresser" på side 3.)

2. Fjern stiftene med en knipetang.

3. Legg opp ledningene som vist på tegningen, og koble
tilkoblingsledningen til kontakt S21.

4. Fest metallplatedekselet på siden og termistorføleren, og sett
tilbake strømboksen der den stod.

5. Sett inn kontaktene 5P, 6P og 7P.

6. Sett på plass metallplatedekselet foran og festeplaten til føleren.

1 Kjølemedierør

2 Spalte

3 Tape

4 Isolasjonssjikt

5 Hjelperør

ADVARSEL

■ Isoler rørskjøtene ordentlig. Ufullstendig isolasjon kan
føre til vannlekkasje.

■ Skyv røret inn slik at det ikke belaster frontpanelet.

1 Dreneringssump

2 Tetning

3 Dreneringsslange

1

4

5

1

2

3

1 Festeplate til føler

2 Metallplatedeksel foran

3 Form ledningene slik at metallplatedekselet foran sitter 
ordentlig.

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

5 Bruk spesifisert ledningstype.

6 Ledningsklemme

7 Boks med elektriske komponenter

8 Rekkeklemme

1 Utendørsanlegg

2 Fest ledningene ordentlig med kontaktpunktskruene.

3 Innendørsanlegg

ADVARSEL

■ Bruk ikke skjøteledninger eller multikontakter, da de
kan forårsake overoppheting, elektrisk støt eller
brann.

■ Bruk ikke elektriske komponenter som er kjøpt lokalt,
inne i produktet. (Strømtilførselen til drenerings-
pumpen osv. må ikke forgrenes fra rekkeklemmen.)
Dette kan medføre elektrisk støt eller brann.

1 2 3 8

7

6

5
4

3

1

2

1
2
3

1 2 3 L N

13 2

2
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INSTALLERE INNENDØRSANLEGG – HALVT 
SKJULT INSTALLERING

Det er bare spesielle punkter for denne installeringsmetoden som er
gjengitt her. Se "Installere innendørsanlegg – åpen installering" på
side 4 vedrørende ytterligere instruksjoner.

Hull i veggen

Bor et hull av den størrelsen som er vist på figuren.

Installering av tilleggsplate for å feste hovedanlegget

Baksiden av anlegget kan festes med skruer på de punkter som er
vist på figuren. Sørg for å installere tilleggsplaten i overensstemmelse
med innerveggens dybde.

Festepunkt på baksiden

Røropplegg for kjølemedium

Se "Kjølemedierør" på side 4.

Plassering av hull

Installere innendørsanlegget

1 Ta av frontristen. (Se "Installere innendørsanlegg" på side 5.)

2 Fjern de 7 skruene

3 Fjern den øverste kledningen (2 knaster), og fjern deretter
sidekledningene (2 knaster på hver side).

1 HA-kontakt (S21)

2 Metallplatedeksel på siden

3 HA-ledning

4 Stift

5 Metallplatedeksel foran

6 Festeplate til føler

1 Åpningsstørrelse

2 Åpning

3 Gulv

1 Skruehull

2 Åpning

3 Tilleggsplate (levert lokalt)

S21

1

2
3

4

5

6

670~690

58
5~

59
51

3 2

140

230

644

150

250

95

250

200

1 1

2

3

3

FARE

Du må bruke tilleggsplaten for å installere hovedanlegget,
ellers blir det en åpning mellom anlegget og veggen.

1 Rør i venstre side bunn

2 Rør i høyre side bunn

3 Vegg

4 Rør høyre/venstre

1 Øverste kledning

2 Sidekledning

50

35

45

90 75

50

1 2 3

4

1

2
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4 Fest innendørsanlegget til veggen, monter det til gulvet
(2 skruer) og spjelk det på baksiden med de 4 festeskruene
(M4x25L).

INSTALLERE INNENDØRSANLEGG – SKJULT 
INSTALLERING

Det er bare spesielle punkter for denne installeringsmetoden som er
gjengitt her. Se "Installere innendørsanlegg – åpen installering" på
side 4 vedrørende ytterligere instruksjoner.

Installer anlegget ifølge instruksjonene nedenfor. Ellers kan det
medføre feil ved både kjøling og oppvarming samt kondens inne i
huset.

■ La det være tilstrekkelig plass mellom hovedanlegget og tak slik
at den kalde/varme luftstrømmen ikke hindres.

■ Plasser en skilleplate mellom utløps- og inntaksdelene.

■ Plasser en skilleplate på den høyre siden.

■ Endre endebryteren for blåsing oppover.

■ Bruk et flyttbart gitter på luftutløpet, slik at du kan dirigere
luftstrømretningen for den kalde/varme luften.

■ Gitterstørrelsen skal være 70 % eller mer av åpningsgraden.

Sett ovenfra

Sett fra siden

Sett forfra

Røropplegg for kjølemedium

Plassering av hull

FARE

■ Bruk kanten av dreneringssumpen til horisontal
plassering av innendørsanlegget.

■ Installer innendørsanlegget rett mot veggen.

NB For kjølemedierør, bore hull i veggen og installere
veggmontert rør, dreneringsrør, installere innendørs-
anlegg, kone rørenden, tilkoble kjølemedierør, se etter
gasslekkasje, sette på tilkoblingsrør, tilkoble
dreneringsslangen, ledningsopplegg, samt ved
tilkobling til et HA-system, se "Installere
innendørsanlegg – åpen installering" på side 4.

1 Skilleplate på høyre side

2 Skilleplate

≥50 ≥50

1

2

1 Flyttbart gitter

2 Skilleplate

3 Skilleplate på høyre side

4 Øvre gitter må ikke stikke ut

5 70 % eller mer av åpningsgrad

Sett ovenfra Sett fra siden

1 Rør i venstre side bunn

2 Rør i høyre side bunn

3 Rør høyre/venstre

1
5
-2
0

4
1
0

1
2
0

20-30

≥70

1

1

4

5

2

2

3

75 75
45

6045

45

3
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Endre lysomkobler for luftstrøm oppover

Endre lysomkobler (SW2-4) for luftstrøm oppover til PÅ for å
begrense luftstrømmen oppover.

1 Ta av frontristen.

(Se "Installere innendørsanlegg" på side 5.)

2 Still lysomkobleren (SW2-4) på kretskortet i den elektriske
utstyrsboksen på PÅ.

Slik bruker og stiller du inn bryteren

PRØVEKJØRING OG TESTING

1 Mål tilførselsspenningen, og påse at den ligger innenfor
spesifisert område.

2 Prøvekjøring skal foretas i enten kjøle- eller oppvarmingsmodus.

For varmepumpe

I kjølemodus velger du laveste temperatur som kan programmeres,
mens i oppvarmingsmodus velger du høyeste temperatur som kan
programmeres.

■ Prøvekjøring kan kobles ut i begge modi, avhengig av rom-
temperaturen. Bruk fjernkontrollen til prøvekjøring som
beskrevet under.

■ Når prøvekjøringen er fullført, stiller du temperaturen på et nor-
malt nivå (26°C til 28°C i kjølemodus, 20°C til 24°C i
oppvarmingsmodus).

■ Som en beskyttelse hindrer systemet ny start i 3 minutter etter at
det er slått av.

Kun for kjøling

Velg laveste temperatur som kan programmeres.

■ Prøvekjøring kan kobles ut i kjølemodus, avhengig av
romtemperaturen.
Bruk fjernkontrollen til prøvekjøring, som beskrevet under.

■ Når prøvekjøring er fullført, stiller du inn temperaturen på et
normalt nivå (26°C til 28°C).

■ Som en beskyttelse hindrer anlegget ny start i 3 minutter etter at
det er slått av.

3 Utfør prøvekjøringen i overensstemmelse med driftshåndboken
for å sikre at alle funksjoner og deler, f.eks. lamellbevegelse,
fungerer riktig.

■ Luftkondisjoneringsanlegget krever en liten mengde strøm i
standby-modus. Hvis anlegget ikke skal brukes på en stund
etter installering, bør du slå av strømbryteren for å unngå
unødvendig strømforbruk.

■ Hvis strømbryteren utløses for å slå av strømmen til luft-
kondisjoneringsanlegget, gjenoppretter anlegget opprinnelig
driftsmodus når strømbryteren åpnes igjen.

Prøvekjøring med fjernkontroll

1. Trykk på PÅ/AV-knappen for å slå på systemet.

2. Trykk på TEMP-knappen (2 steder) og MODUS-velgeren
samtidig.

3. Trykk to ganger på MODUS-velgeren. (" " vises på skjermen
for å angi at prøvekjøringsmodus er valgt.)

4. Prøvekjøringsmodus avsluttes etter ca. 30 minutter og går over
til normalmodus. Trykk på PÅ/AV-knappen for å avslutte
prøvekjøringen.

Testpunkt

1 Lysomkobler for luftstrøm oppover

Bryternummer SW2-4

Still inn funksjon Endebryter for luftstrøm oppover

ON <-> OFF ON <-> OFF

Bruk Slå på for innebygde anlegg

Fabrikkinnstilling OFF

Sørg for å slå på bryteren for luftstrøm oppover. Ellers kan
det forårsake ufullstendig kjøling/oppvarming samt
kondensdannelse inne i huset.

NB For kjølemedierør, bore hull i veggen og installere
veggmontert rør, dreneringsrør, installere innendørs-
anlegg, kone rørenden, tilkoble kjølemedierør, se etter
gasslekkasje, sette på tilkoblingsrør, tilkoble
dreneringsslangen, ledningsopplegg, samt ved til-
kobling til et HA-system, se "Installere
innendørsanlegg – åpen installering" på side 4.

1

Testpunkt Symptom

■ Innendørs- og utendørsanleggene 
er riktig installert på solid 
underlag.

Fall, vibrasjon, støy

■ Ingen lekkasje av kjølemediegass. Ufullstendig kjøle-/
oppvarmingsfunksjon

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

Vannlekkasje

■ Dreneringsledning er riktig 
installert.

Vannlekkasje

■ Anlegget er ordentlig jordet. Elektrisk lekkasje

■ Spesifiserte ledninger er brukt til 
sammenkobling.

Ute av funksjon eller brannskade

■ Innendørs- eller 
utendørsanleggets luftinntak eller 
-utløp har fri bane, og at 
avstengingsventilene er åpne.

Ufullstendig kjøle-/
oppvarmingsfunksjon

■ Innendørsanlegget mottar 
fjernkontrollkommandoer på riktig 
måte.

Ute av funksjon
Installeringshåndbok
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