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1. FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER
Följ noga dessa "FÖRSIKTIGHETSGÅTGÄRDER". 
Denna produkt lyder under beskrivningen "utrustning som ej är tillgänglig för allmänheten".
Detta är en A-klassad produkt. I en hushållsmiljö kan den här produkten orsaka radiostörningar och 
användaren måste då vidta lämpliga åtgärder.

I denna handbok finns två varningstyper, VARNING och FÖRSIKTIGT.
Följ noggrant alla förebyggande säkerhetsåtgärder nedan: De är viktiga för att säkerheten ska kunna 
garanteras.

VARNING .......... Indikerar en potentiellt farlig situation som, om den inte undviks, kan resultera 
i dödsfall eller allvarlig skada.

FÖRSIKTIGT  .... Indikerar en potentiellt farlig situation som, om den inte undviks, kan resultera 
i mindre eller medelstor skada.
Kan också användas för att varna för osäkra metoder.

VARNING

• Låt leverantören eller kvalificerad personal utföra installationen. 
Felaktig installation kan orsaka vattenläcka, elektriska stötar eller eldsvåda.

• Utför installationen i enlighet med den här installationshandboken. 
Felaktig installation kan orsaka vattenläcka, elektriska stötar eller eldsvåda.

• Kontakta leverantören i händelse av ett köldmediumläckage. 
När luftkonditioneringsanläggningen ska installeras i ett litet rum måste åtgärder vidtas som förhindrar 
att köldmedium som läcker ut överskrider gränsvärdet i händelse av en läcka. 
Annars kan detta leda till en olycka orsakad av syrebrist.

• Använd endast föreskrivna delar och tillbehör under installationen. 
Om de föreskrivna delarna inte används kan det orsaka vattenläcka, elektriska stötar, eldsvåda eller 
att enheten faller ned.

• Installera aggregatet på ett fundament som tål dess vikt. 
Ett otillräckligt fundament kan resultera i att utrustningen faller ned och orsakar kroppsskada. 
Det kan också leda till vibrationer i inomhusenheter samt störande oljud.

• Utför det angivna installationsarbetet med hänsyn till starka vindar, orkaner eller jordbävningar. 
Felaktig installation kan orsaka olyckor, t.ex. att aggregatet faller ned.
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• Kontrollera att allt elarbete utförs av kvalificerad personal enligt tillämpliga föreskrifter (anm. 1) och den 
här installationshandboken. Använd en separat elkrets. 
Även vid en kort kabel ska du kontrollera att kabeldragningen är lång nog och aldrig skarva kabeln för att 
få korrekt längd. 
Otillräcklig kapacitet i elkretsen eller felaktig elkonstruktion kan leda till elstötar eller eldsvåda.
(anm. 1) Tillämplig föreskrift betyder "Alla internationella, europeiska, nationella och lokala direktiv, lagar, 

bestämmelser och/eller föreskrifter som är relevanta och tillämpliga för en viss produkt eller 
domän".

• Jorda luftkonditioneraren. 
Anslut inte jordningen till en gasledning, vattenledning, åskledare eller jordning för en telefonledning. 
Ofullständig jordning kan leda till elektriska stötar eller eldsvåda. 
En kraftig strömstöt från ett blixtnedslag eller en annan källa kan skada luftkonditioneringsanläggningen.

• Installera en jordfelsbrytare. 
Om inte detta följs kan elektriska stötar och eldsvåda uppstå.

• Stäng av strömmen innan du vidrör några elektriska komponenter. 
Vidrör inga strömförande delar eftersom detta kan orsaka elektriska stötar.

• Kontrollera att allt kablage är säkert. Använd föreskrivna kablar och kontrollera att ingen yttre påverkan 
finns på terminalanslutningar eller kablar. 
Felaktig anslutning eller infästning kan orsaka överhettning eller eldsvåda.

• Kabeldragning för strömförsörjning och mellan inomhus- och utomhusenheter måste läggas och formas 
korrekt, och kontrollboxens lock måste fästas ordentligt så att kablaget inte trycker upp andra delar, t.ex. 
locket. 
Om locket inte är korrekt fastsatt kan det orsaka elektriska stötar eller eldsvåds.

• Om köldmediumångor läcker ut under installationsarbetet måste området omedelbart ventileras. 
Giftig gas kan produceras om köldmediumångor kommer i kontakt med eld.

• Kontrollera efter slutfört installationsarbete att det inte finns något läckage av köldmediumångor. 
Giftig gas kan produceras om köldmediumångor läcker in i rummet och kommer i kontakt med en 
värmekälla, t ex en värmefläkt, ugn eller spis.

• Vidrör aldrig utläckt köldmedium. Detta kan orsaka allvarliga köldmediumskador.

FÖRSIKTIGT

• Installera dräneringsrör enligt den här installationshandboken för att ge en god dränering och isolera röret 
för att förhindra kondensation. 
Felaktig dränering kan orsaka vattenläckor och fuktskador på möbler.

• Installera BS-enheterna, strömkabeln, fjärrkontrollkabeln och signalkabeln minst 1 meter från TV- eller 
radioapparater för att förhindra bildstörningar eller brus. 
(Beroende på radiovågorna kan ett avstånd på 1 meter vara otillräckligt för att eliminera bruset.)

• Installera BS-enheten så långt bort som möjligt från lysrörsarmaturer. 
När det trådlösa fjärrkontrollpaketet installeras kan fjärrkontrollens räckvidd kan vara kortare än väntat 
i rum med elektroniskt startade lysrör.

• Se till att vidta tillräckliga åtgärder för att förhindra att utomhusenheten används som boplats för smådjur.  
Smådjur som kommer i kontakt med strömförande komponenter kan orsaka fel, rökutveckling eller 
eldsvåda. Ge kunden instruktioner om att hålla området omkring enheten rent.

• Installera inte luftkonditioneringen på någon av följande platser:
1. Utomhus, där regnvatten kan orsaka en elektrisk stöt när den kommer in i BS-enheten.
2. Där det finns en dimma av olja, oljespray eller ånga, i t ex ett kök. 

Plastkomponenter kan brytas ned och falla ut eller orsaka vattenläckor.
3. Där frätande gas, t.ex. gas av svavelhaltig syra, produceras. 

Korrosion av kopparrören eller lödda delar kan göra att köldmediet läcker ut.
4. I närheten av maskiner som avger elektromagnetiska vågor. 

Elektromagnetiska vågor kan störa styrsystemet och göra att utrustningen inte fungerar som den ska.
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5. Där brandfarliga gaser kan läcka ut, där kolfiber eller lättantändligt damm finns i luften eller där 
brandfarliga ämnen hanteras, till exempel thinner eller bensin. 
Om gasen läcker ut och stannar vid luftkonditioneringsanläggningen kan det orsaka en eldsvåda.

6. Använd inte enheten på platser där luften har hög salthalt, som längs kuster, i fabriker eller andra 
platser med spänningsfluktuationer, i fordon eller fartyg. 
Det kan resultera i funktionsoduglighet.

7. Där det blåser så att kondens bildas på BS-enhetens hölje och orsakar en läcka.
• BS-enheten är inte avsedd för användning i en potentiellt explosiv miljö.

2. FÖRE INSTALLATION
2-1 Försiktighetsåtgärder

• Kontrollera i förväg att det köldmedium som ska användas för installation är R410A. 
Enheten fungerar inte som den ska med något annat köldmedium.

• När enheten flyttas vid, eller efter uppackning, ska du hålla den i de 4 konsolerna och undvika att 
belasta övriga komponenter, i synnerhet inte köldmediumrör och kontrollboxen.

• Mer information om installation av utomhus- och inomhusenheter finns i respektive 
installationshandbok för enheterna.

2-2 Tillbehör
• Kontrollera att följande tillbehör levererats med enheten.

Viktigt! 
Kasta inte bort några tillbehör som kan behövas i installationen förrän installationen är slutförd.

Namn
Tillbehörsrör (1)

Klämmor (2) Isoleringstub (3) Dränerings slangar 
(4)Inlopp, gas Högtrycks-/

lågtrycksgas Vätska

Antal

BS4Q14AV1 1 st. (ϕ19,1) 1 st. (ϕ15,9) 23 st 4 st 4 st

1 st

BS6Q14AV1 1 st. (ϕ22,2) 32 st 6 st 6 st

BS8Q14AV1 2 st.  
(ϕ22,2, ϕ28,6) 1 st. (ϕ15,9) 40 st 8 st 8 st

BS10Q14AV1
1 st. (ϕ34,9)

49 st 10 st 10 st
BS12Q14AV1 1 st. (ϕ19,1) 57 st 12 st 12 st
BS16Q14AV1 74 st 16 st 16 st

Form

(1)-1 (1)-2 (1)-3 (2) (3)-1 (3)-2

ϕ19,1

ϕ34,9

ϕ15,9

ϕ22,2

ϕ28,6

ϕ15,9
ϕ19,1

(Tunn) (Tjock)

Namn Metall-
klämma (5)

Tätnings-
material (6) Stopprör (7) Isoleringstub för stopprör 

(8) Dokumentation

Antal

BS4Q14AV1

1 st 1 ark 1 kopia

BS6Q14AV1

1 st 1 st 1 st 1 st
BS8Q14AV1

BS10Q14AV1
BS12Q14AV1
BS16Q14AV1 3 st 3 st 3 st 3 st

Form

(7)-1 (7)-2 (8)-1 (8)-2

Installations-
handbok

ϕ9,5 ϕ15,9 (Tunn) (Tjock)

ANMÄRKNINGAR 
• Du behöver en reducerhylsa (anskaffas lokalt) om rördiametern på platsen enligt utomhusenhetens 

installationshandbok eller utrustningens avsedda material inte matchar diametern för anslutningsröret 
på BS-enhetens utomhusenhetssida.

• Värmeisoleringen för anslutningsrören på utomhusenhetssidan måste anskaffas lokalt.
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2-3 Kombination
• Denna BS-enhet är endast avsedd för system för REYQ-T-modeller. 

Den kan inte anslutas till system för REYQ-P-modeller.
• För serier av tillämpliga inomhusenheter, se katalogen eller annan litteratur.
• Välj en BS-enhet som passar den totala kapaciteten (summan av enheternas kapacitet) för de 

inomhusenheter som ska anslutas nedströms, se tabell 1. Information om inomhusenheternas 
kapacitet finns i tabell 2.

Tabell 1 
Modell Total kapacitet för alla inomhusenheter nedströms

BS4Q14AV1  A ≤ 400 (*)
BS6Q14AV1  A ≤ 600 (*)
BS8Q14AV1 
BS10Q14AV1 
BS12Q14AV1 
BS16Q14AV1

 A ≤ 750 (*)

* Den totala kapaciteten och antalet inomhusenheter som kan anslutas till varje grenkontakt är upp 
till 140 respektive 5.

* När den totala kapaciteten för inomhusenheter som ska anslutas nedströms är större än 140 
(MAX. 250) använder du en grenrörsats (KHRP26A250T, säljs separat) för anslutning av två 
kopplingar nedströms BS-enheten.

Tabell 2 
Kapaciteten uttrycks som inomhusenhetens 
modellnummer 20 25 32 40 50 63 80 100 125

Inomhusenhetens kapacitet (för användning 
i beräkningar) 20 25 31,25 40 50 62,5 80 100 125

* Information om inomhusenhetens kapacitet för HRV-typ (VKM) finns i den tekniska databoken.
<Exempelurval>
För en BS-enhet som anslutits till en FXCQ32M och en FXSQ40M.
  Total kapacitet = 31,25+40 = 71,25

2-4 Checklista
Var särskilt noga med följande vid installationen och kontrollera igen efter slutförd installation:

Checklista efter installationen
Checklista Vid fel Kolla här.

Är BS-enheten ordentligt installerad? Enheten kan ramla ner, vibrera eller bullra. 

Har du genomfört ett gasläckagetest? Enheten kan misslyckas att värma eller kyla som 
avsett.

Är enheten helt isolerad? (Köldmediumrör och dräneringsrör) Enheten kan läcka vatten.
Flödar vatten jämnt ur dräneringen? Enheten kan läcka vatten.
Stämmer spänningen med den spänning som anges på 
namnplåten? Enheten kanske inte kan köras eller kan fatta eld.

Finns några kabeldragningsfel eller felaktiga kabel- eller 
röranslutningar?

Enheten kanske inte kan köras, kan fatta eld eller 
kan avge onormalt buller.

Är enheten jordad? Enheten kan utgöra en risk i händelse av en 
kortslutning.

Är tjockleken på kabeldragningen enligt beskrivningen 
i specifikationerna? Enheten kanske inte kan köras eller kan fatta eld.

Checklista vid leverans
Checklista Kolla här.

Har kontrollboxen ett lock?
Har du gett kunden installationshandboken?
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3. VÄLJA INSTALLATIONSPLATS

Beakta följande krav när du väljer installationsplats, och inhämta kundens samtycke:
• Platsen måste kunna bära BS-enhetens vikt.
• Platsen måste möjliggöra pålitlig dränering.
• Platsen måste möjliggöra installation av inspektionshål på kontrollboxsidan. (En separat öppning krävs 

vid nedsänkning av produkten.)
• Det måste finnas tillräckligt utrymme för installations- och underhållsarbete (Se bild 1).
• Rörlängden till utomhusenheten och inomhusenheten måste vara mindre än eller lika med tillåten 

rörlängd (enligt installationshandboken som medföljer utomhusenheten).
• Ljudet av köldmedium som pumpas igenom rören får inte vara ett problem. (Installera aldrig ovanför 

innertaket i ett rum där folk uppehåller sig.)

Inspektionshål

BS-enhet
Enhetens ovansida

450 × 450

70

≥300 ≥500 (*1)

45
0 

(*
2)

Reglerbox

≥1
00

 (*
3)

≥1
00

Dräneringstråg
Underhållsutrymme

Kontrollbox och 
motorstyrd ventilspole
Underhållsutrymme

Inomhus   -
enhe tens 

sidorör
(*1)

Enhet: mm

Bild 1

(*1) Lämna tillräckligt utrymme för att ansluta lokala rör.
(*2) Detta utrymme behövs för placering av topplåten vid service på den motorstyrda ventilspolen. 
(*3) Detta utrymme behövs för att ta bort topplåten vid service på den motorstyrda ventilspolen.

VARNING
Installera enheten säkert på en plats som kan bära dess vikt.
Otillräcklig hållbarhet kan göra att enheten faller ned och orsakar kroppsskador.

FÖRSIKTIGT

• Lämna tillräckligt mycket utrymme för att utföra underhåll på dräneringstråget och kontrollboxen.
• För att förhindra bild- och ljudstörningar ska BS-enheten installeras tillsammans med tillhörande ström- 

och signalkablar minst 1 m från TV- och radioapparater. 
Beroende på mottagningen kan dock störningar uppstå även om ett minimumavstånd på 1 m används.
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4. FÖRBEREDELSER INFÖR INSTALLATIONEN
Installera upphängningsbultar och konsoler enligt bilden nedan.
• Använd upphängningsbultar i storlek M8 till M10.
• Använd ingjutna inlägg och inbäddade fundamentbultar för nya installationer eller hålförankring eller 

liknande utrustning för befintliga installationer, och var noga med att installera på ett sätt som kan bära 
enhetens vikt.

Enhet: mm

BS-enhet A
BS4Q14AV1 415
BS6Q14AV1

625
BS8Q14AV1

BS10Q14AV1
865

BS12Q14AV1
BS16Q14AV1 1105

A 308

<Avstånd mellan upphängningsbultar>

• Anvä nd konsolerna för att stödja anslutningsrören på enhetens fram- och baksida inom 1 m från 
enhetens sida. 
Om du hänger för mycket vikt på BS-enhetens konsoler kan det göra att enheten faller ned och skadar 
någon.

Skiva
Ankarbult

Lång mutter 
eller spännskruv

Upphängningsbult

Under 1 m

Enhet
Anslutningsrör

Alla ovanstående komponenter anskaffas lokalt
<Installationsexempel>

5. INSTALLATION AV BS-ENHET
Använd endast tillbehör och komponenter som uppfyller angivna specifikationer vid installation av 
enheten.
1. Placera BS-enheten och säkra den tillfälligt på plats. 

Fäst konsolerna på upphängningsbultarna enligt instruktionerna i bilden till höger. 
Var noga med att fästa muttrar (M8 eller M10, 3 delar på 4 platser) och brickor (för M8, ytterdiameter 
på 24 till 28 mm eller för M10, ytterdiameter på 30 till 34 mm: 2 delar på 4 platser) (anskaffas lokalt) 
från både ovan- och undersidan på konsolerna på båda sidorna om enheten och se till att de är fästa.

2. Justera enhetens höjd enligt önskemål.
3. Använd ett vattenpass och kontrollera att enheten har installerats i våg. 

(Enheten bör antingen vara i våg eller luta 1° mot dräneringsfästet.)

Mutter (dubbel mutter) 
(anskaffas lokalt)

Upphängningsbult (anskaffas lokalt)

10–15 mm

Konsol

Bricka (anskaffas lokalt) Mutter (anskaffas lokalt)

BS-enhet
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VARNING

• Installera BS-enheten i våg. 
Om du installerar enheten så att den lutar upp mot dräneringsröret kan en vattenläcka orsakas.

• Fäst muttrar på övre och nedre sidan av konsolerna.  
Om du drar åt den nedre muttern för hårt utan att den övre muttern är på plats kan konsolen och 
topplåten deformeras och göra att enheten orsakar onormalt buller.

Inom 1°
Dräneringsfäste

Dräneringsfäste

<Enheten sedd från kontrollboxens framsida>

Rätt Fel

6. KÖLDMEDIUMRÖRDRAGNING
• Instruktioner för installation av rör mellan utomhusenheten och BS-enheten, val av en 

köldmediumrörgrensats och installation av rör mellan köldmediumrörgrensatsen och inomhusenheter 
finns i installationshandboken som medföljde utomhusenheten. 

• Innan du påbörjar arbetet ska du alltid kontrollera att den typ av köldmedium som används är R410A. 
(Enheten fungerar inte som den ska med något annat köldmedium.)

• Isolera alla rör, inklusive vätskerör, högtrycks-/lågtrycksgasrör, insugsgasrör, gasrör och röranslutningar 
för dessa.  
Om du inte isolerar rören kan det resultera i vattenläckor eller brännskador. 
Lågtemperaturgas flödar i högtrycks-/lågtrycksgasrören vid full kylningsdrift, varför samma mängd 
isolering som används för insugsgasrören krävs. 
Dessutom flödar högtemperaturgas i högtrycks-/lågtrycksgasrören och gasrören så använd isolering som 
tål över 120°C.

• Välj isoleringsmaterialet som passar installationsmiljön. 
Utförlig information finns i den tekniska databoken. 
Om du inte gör det kan kondens bildas på isoleringens yta.
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6-1 Val av rördimension
Välj rörstorlek mellan utomhusenheten (köldmediumrörgrensatsen) och BS-enheten samt mellan 
BS-enheten och inomhusenheterna (eller köldmediumrörgrensatsen) baserat på exempelanslutning 1 och 
2 nedan samt tabell 3 till 5.

Exempelanslutning 1: Vid anslutning av 1 inomhusenhet nedströms från BS-enheten

Uppströms Nedströms

Nedströms

Inomhusenhet

BS-enhet

Gasrör för inlopp

HP/LP-gasrör

Vätskerör

Vätskerör

Gasrör

Till utomhusenheten 
eller köldmedium-

grenrörpaketet

Tabell 5

Bestäm storlek enligt tabell 3 baserat på den 
totala kapaciteten för inomhusenheter 

anslutna nedströms. 
Bestäm storlek enligt tabell 4 baserat 
på inomhusenhetens kapacitetstyp.

Exempelanslutning 2: När det finns en förgrening nedströms från BS-enheten

Bestäm storlek enligt tabell 3 
baserat på den totala kapaciteten 
för inomhusenheter anslutna 
nedströms. 

I installationshandboken som medföljde 
utomhusenheten och utrustningens 
designmaterial finns information om 
storlek på rör mellan BS-enheten och 
köldmediumrörgrensatsen och mellan 
köldmediumrörgrensatsen och 
inomhusenheter.

Uppströms

Gasrör för inlopp

HP/LP-gasrör

Vätskerör

BS-enhet

Nedströms

Inomhusenhet Inomhusenhet

Inomhusenhet

Köldmediumrörgrensats

Vätskerör

Gasrör

Tabell 5

Till 
utomhusenheten 
eller köldmedium-

grenrörpaketet 

Tabell 3 Inomhusenheternas totala kapacitet och rördimension Enhet: mm

Total kapacitet för 
inomhusenheter 

(Q)

Rörstorlek (ytterdiameter × minsta tjocklek)
Uppströms Nedströms

Insugsrör HP/LP-gasrör Vätskerör Gasrör Vätskerör
Q < 150 ϕ15,9 × 1,0 ϕ12,7 × 0,8

ϕ9,5 × 0,8
ϕ15,9 × 1,0

ϕ9,5 × 0,8150 ≤ Q < 200 ϕ19,1 × 1,0 ϕ15,9 × 1,0 ϕ19,1 × 1,0
200 ≤ Q < 290 ϕ22,2 × 1,0

ϕ19,1 × 1,0
ϕ22,2 × 1,0

290 ≤ Q < 420
ϕ28,6 × 1,0

ϕ12,7 × 0,8
420 ≤ Q < 640

ϕ28,6 × 1,0
ϕ15,9 × 1,0

640 ≤ Q ≤ 750 ϕ34,9 × 1,2 ϕ19,1 × 1,0

• Vid anslutning till huvudröret, se installationshandboken som medföljde utomhusenheten eller 
utrustningens avsedda material.

Tabell 4 Storlek på inomhusenhetens anslutningsrör Enhet: mm

Kapacitetstyp för inomhusenhet
Rörstorlek (ytterdiameter × minsta tjocklek)
Gasrör Vätskerör

20, 25, 32, 40, 50 ϕ12,7 × 0,80 ϕ6,4 × 0,80
63, 80, 100, 125 ϕ15,9× 1,0

ϕ9,5 × 0,80200 ϕ19,1 × 1,0
250 ϕ22,2 × 1,0
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• I tabell 5 anges BS-enhetens anslutningsrörstorlek.

Tabell 5 Storlek på BS-enhetens anslutningsrör  Enhet: mm

BS-enhet
Utomhusenhetens sida (*1) Inomhusenhetens sida (*2)

Insugsrör HP/LP-gasrör Vätskerör Gasrör Vätskerör
BS4Q14AV1 ϕ22,2 (ϕ19,1) ϕ19,1 (ϕ15,9) ϕ9,5

ϕ12,7 (ϕ15,9) ϕ6,4 (ϕ9,5)

BS6Q14AV1
ϕ28,6

ϕ19,1 (ϕ22,2) ϕ12,7
BS8Q14AV1 ϕ19,1 (ϕ22,2, ϕ28,6) ϕ12,7 (ϕ15,9)

BS10Q14AV1
ϕ28,6 (ϕ34,9)

ϕ28,6
ϕ15,9

BS12Q14AV1 ϕ15,9 (ϕ19,1)
BS16Q14AV1 ϕ34,9 ϕ19,1

*1 Siffror inom parentes indikerar storleken på tillbehörsrör. Om rörstorleken skiljer sig från den storlek 
som valdes i tabell 3 behöver du en reducerhylsa (anskaffas lokalt).

*2 Rördiametern inom parentes kan användas genom att rör kapas på BS-enhetsidan med en rörkap. 
Utförlig information finns under "6-3 Röranslutning".

ANMÄRKNINGAR 
• Om antalet inomhusenhet som ska anslutas understiger antalet förgreningsportar (så att det finns tomma 

förgreningsportar kvar, eller om du planerar att öka antalet i framtiden), kan övriga förgreningsportar 
lämnas öppna.

• Om du planerar att lägga till fler inomhusenheter i framtiden väljer du en rörstorlek baserat på den totala 
kapaciteten för inomhusenheter innan nya enheter läggs till.

• Var noga med att använda stoppventilsatsen för utökning (KHFP26M224, säljs separat) för rör som du 
planerar att utöka i framtiden. Välj inte rörstorlek baserat på förväntad framtida utökning. Se i stället över 
rörstorleken när du utökar systemet. 
Om du inte använder stoppventilsatsen för utökning måste du återvinna köldmediet innan du ansluter 
nya inomhusenheter.

• Mer information om installation av stoppventilsatsen för utökning finns i den medföljande 
installationshandboken.

6-2 Försiktighetsåtgärder vid rörkopplingsarbete

Anslut rören.
• Hårdlöd (*2) köldmediumrör efter kvävetömning (luft och kväve töms medan kväve flödar 

i köldmediumröret (*1). (Se bild 2)) 
(*1)  Tryckregulatorn för kvävet som frigörs vid lödningen bör ställas in på 0,02 MPa (tillräckligt för att 

känna en svag luftström mot kinden).
(*2)  Använd inget fluss vid hårdlödning av köldmediumrör. 

Använd fosforkoppar (BCup-2: JIS Z 3264/B-Cu93P-710/795: ISO 3677) som inte kräver fluss, 
som fyllningsmetall för hårdlödning. 
(Om du använder klorfluss kan rören oxidera och om det innehåller fluor kan 
köldmediumsmörjningen försämras, vilket påverkar köldmediumrörsystemet negativt.)
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Position för hårdlödning

Kväve

Köldmediumrör Ventil

Tejp

K
vä

ve

Tryckregulator

Bild 2

FÖRSIKTIGT

• Använd inget fluss vid hårdlödning av rören. 
(Kvarblivet skräp kan sätta igen rören eller orsaka fel.)

• Mer information om köldmediumrör för utomhusenheten finns i medföljande installationshandbok eller 
den tekniska databoken. 
(Om rören inte töms på luft eller ytterligare köldmedium påfylls kan det ge en otillräcklig volym 
köldmedium i rören eller andra problem som gör att utrustningen inte fungerar korrekt [exempelvis inte 
kyler eller värmer ordentligt].)

6-3 Röranslutning

Vätskerör (*1)
Insugsgasrör (*1)

Högtrycks/
lågtrycksgasrör (*1)

BS-enhet (topp)

Enhet D Enhet C Enhet B Enhet A

Vätskerör (*1)Gasrör (*1)

Reducerhylsa (*2)

Anteckningar
Vid anslutning av en inomhusenhet av typen 
20-50 finns inget behov av att kapa, utan de 
kan anslutas som de är. 
För andra enheter ska utloppsröret kapas och 
anslutningsröret anslutas. 
I enlighet med följande instruktioner.

Kapningspunkt 
(centrum för 
anslutnings-
området)

Anslut

Lokal rördragning

Anslutningsområde

(*1) Lokalt rör.
(*2) Reducerhylsa kan krävas (anskaffas lokalt) om den lokala rörstorleken inte passar rörstorleken för 

BS-enheten (tabell 5).

Om det finns två förgreningsportar som inte används (ej anslutna till en inomhusenhet)
• Om det finns oanvända förgreningsportar använder du stopprör (7) (tillbehör). 

Om det finns flera oanvända förgreningsportar ska du använda stopprörsatsen (KHFP26A100C). 
Var noga med att använda stoppventilsatsen för utökning (KHFP26M224, säljs separat) för 
förgreningsportar som du planerar att utöka i framtiden.

6-4 Lufttäthetstest och vakuumtorkning
• Efter slutfört köldmediumrörarbete för inomhusenheter, BS-enheter och utomhusenhet ska du kontrollera 

att systemet är lufttätt och vakuumtorka det. 
Mer information om test av att systemet är lufttätt finns i installationshandboken för utomhusenheten.
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6-5 Rörisolering
• När inspektionen för gasläckage slutförts granskar du följande bilder och använder den medföljande 

isoleringstuben (3) och klämmor (2) för att slutföra isoleringen.

Vätskerör

Gasrör för inlopp

HP/LP-gasrör 

Gasrör

Vätskerör

Inomhusenhetens sida

U
to

m
hu

se
nh

et
en

s 
si

da

BS-enhet

FÖRSIKTIGT

• Isolera alla rör, inklusive vätskerör, högtrycks-/lågtrycksgasrör, insugsgasrör, gasrör och röranslutningar 
för dessa. 
Om du inte isolerar rören kan det resultera i vattenläckor eller brännskador. 
Lågtemperaturgas flödar i högtrycks-/lågtrycksgasrören vid full kylningsdrift, varför samma mängd 
isolering som används för insugsgasrören krävs.  
Dessutom flödar högtemperaturgas i högtrycks-/lågtrycksgasrören och gasrören så använd isolering 
som tål över 120°C.

• Vid förstärkning av isoleringsmaterialet i enlighet med installationsmiljön ska även isoleringen på rören 
som kommer ut från enheten samt rörkopplingarna förstärkas. 
Isoleringsmaterial som krävs för förstärkningen anskaffas lokalt.  
Mer information finns i den tekniska databoken.

2)  Montera 
isoleringsmaterialet. 
(Anskaffas lokalt)

1)  Montera isolerings-
materialet.  
(Anskaffas lokalt)

3)  Använd klämmorna  
(anskaffas lokalt) 
för att hålla båda ändarna.

Produkt

Fäst.

Produkt

2)  Montera isoleringsmaterialet. 
(Anskaffas lokalt)

3)  Använd klämmorna  
(anskaffas lokalt) 
för att hålla båda ändarna.

1)  Montera 
isolerings-
materialet.  
(Anskaffas 
lokalt)

Isoleringstub  
(medföljer produkten)

Fäst.

Installationsinstruktioner för isoleringsmaterial  
(utomhusenhetens sida)  

(vätskerör)

Installationsinstruktioner för isoleringsmaterial  
(utomhusenhetens sida)  

(insugs- och högtrycks-/lågtrycksgasrör)
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Produkt

2)  Montera isoleringsmaterialet.  
(tillbehör (3)) 
(3)-1 Vätskerör 
(3)-2 Gasrör

1)  Montera  
isoleringsmaterialet. 
(Anskaffas lokalt)

3)  Använd klämmorna  
(tillbehör (2)) för att 
hålla båda ändarna.

Installationsinstruktioner för isoleringstub  
(inomhusenhetens sida)  

(gas- och vätskerör)

Fäst.

Produkt

2)  Montera isoleringsmaterialet. 
(tillbehör (3)) 
(3)-1 Vätskerör 
(3)-2 Gasrör

3)  Använd klämmorna  
(tillbehör (2)) för att hålla 
båda ändarna.

Installationsinstruktioner för isoleringstub för oanvända 
förgreningsportar (inomhusenhetens sida)  

(gas- och vätskerör)

Fäst.

Stopprör (tillbehör (7)) 
(7)-1 Vätskerör 
(7)-2 Gasrör

1)  Montera 
isoleringstuben 
för stopprör. 
(tillbehör (8)) 
(8)-1 Vätskerör 
(8)-2 Gasrör

FÖRSIKTIGT

• Linda isoleringsmaterial med sömmen uppåt. (Se bild 3)

7. DRÄNERINGSRÖRDRAGNING
(1) Dräneringsrördragning
Utför dräneringsrördragning så att vattnet dräneras korrekt.
• Använd en rördiameter som har samma diameter som anslutningsröret eller en större diameter (PVC-rör, 

nominell diameter 20 mm, utvändig diameter 26 mm).
• Använd en kort rörlängd och dra den nedåt med lutningen 1/100 eller mer, så att det inte blir någon 

luftficka i rören. (Se bild 4 och 5.)
• Om du inte kan skapa korrekt lutning för dräneringen använder du dräneringspumpsatsen (säljs separat).

<Exempelproblem>
Om vatten blir stående i dräneringsrören kan det orsaka stopp.

1–1,5 m

Fall på minst 1/100 Stödkonsol

Ingen stigning

Ingen samling

Vattenyta

Änden ej 
under vatten

Fel

Bild 4 Exempel på problem vid 
dräneringsrördragning 

Bild 5

Söm

Sömmen uppåt

Bild 3
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• Använd den medföljande dräneringsslangen (4) och metallklämman (5). 
För också in dräneringsslangen (4) helt i dräneringsfästet och fäst metallklämman (5) ordentligt 
i anslutningshålet. (Se bild 6 och 8.) 
(Installera metallklämman (5) så att åtdragningen är inom cirka 45° som visas i bilden.)

• Böj spetsen på metallklämman (5) så att tätningsmaterialet inte sticker ut. (Se bild 8)
• Använd det medföljande tätningsmaterialet (6) på metallklämman (5) i pilens riktning med början vid 

dräneringsslangens bas (4) för isolering. (Se bild 6 och 8.)
• Var noga med att isolera dräneringsröret som går inomhus, och dräneringsfästet.
• Låt inte dräneringsslangen (4) sjunka ned i BS-enheten. (Se bild 7)  

(Det kan göra att dräneringen sätts igen.)
• Installera stödkonsoler med ett intervall på 1 till 1,5 m så att rördragningen inte slackar. (Se bild 4)

Metallklämma (5) Tätningsmaterial (6)

(Tillbehör) (Tillbehör)

Dräneringsslangar (4)
(Tillbehör) För att förhindra kondens 

ska inget mellanrum finnas.

Bild 6

Inget slack

Fel

Exempel på problem 
vid dräneringsrördragning

Bild 7

Metallklämma (5)
(Tillbehör)

Dräneringsslangar (4)
(Tillbehör)

Böj med ett verktyg så att 
tätningsmaterialet inte sticker ut. 
Undvik att punktera dräneringsslangar.

Cirka 45°

Spännare

Cirka 45°

Tätningsmaterial (6)
Appliceringsriktning

Dräneringsslangar (4)
(Tillbehör)

Tätningsmaterial (6)
(Tillbehör)

Riktning för införande 
av skruvmejselBild 8

Metallklämma (5)
(Tillbehör)

För att hålla inomhusenheten fri från damm och annat skräp ska du täta den med kitt, isoleringsmaterial 
(anskaffas lokalt), eller på annat sätt så att det inte finns något glapp i dräneringsröret.

10
0 

m
m

 e
lle

r m
er

Använd en lutning på minst 1:100 
för att undvika luftfickor.

Centralt dräneringsrör
Om vatten blir stående i dräneringsrören 
kan det orsaka stopp.

Bild 9
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FÖRSIKTIGT

• För att undvika att den medföljande dräneringsslangen (4) belastas för hårt ska du inte böja eller vrida den. 
(Det kan annars leda till vattenläckor.)

• När du använder ett centralt dräneringsrör följer du instruktionerna i bild 9.

(2) När rörarbetet är slutfört ska du kontrollera att vatten flödar jämnt genom dräneringsröret.
• Fyll gradvis på vatten i inspektionshålet för att kontrollera att spillvattnet rinner ut i dräneringstråget. 

(Se bild 10)

Dräneringsslangar (4)
(Tillbehör)

Inspektionshål

Plastbehållare för 
att hälla i vatten

Bild 10

8. ELDRAGNING

8-1 ALLMÄNNA INSTRUKTIONER
• All kabeldragning måste utföras av behörig elektriker.
• Alla komponenter och allt material som anskaffas lokalt samt alla elektriska installationer måste följa 

lokala föreskrifter.
• Jorda alltid ledningarna. (Enligt gällande bestämmelser i aktuellt land.)
• Stäng alltid av strömmen innan du utför elektrisk kabeldragning.
• Följ det "KOPPLINGSSCHEMA" som sitter på aggregatet för att koppla in utomhusenheten och 

inomhusenheten.
• Se till att ordentligt ansluta kabel av rätt typ och koppartjocklek. Använd även den medföljande klämman 

för att undvika att belasta terminalen för tungt (fältkabel, jordningskabel).
• Låt inte jordledningen komma i kontakt med gasrör, vattenledningar, åskledare eller jordledning för 

telefoni.
• Gasrör: gasläckor kan orsaka explosioner och eldsvåda.
• Vattenrör: kan inte jordas om hårda vinylrör används.
• Telefonjordledning och åskledare: jordpotentialen vid ett åsknedslag blir extremt hög.

• En kretsbrytare som kan stänga av strömförsörjningen till hela systemet måste installeras.
• Det här systemet består av flera BS-enheter. Markera BS-enheterna som enhet A, enhet B. . . och se till 

att kopplingspanelens kabeldragning till utomhusenheten och inomhusenheten är korrekta. Om elkablar 
och rör mellan utomhusenheten, BS-enheten och en inomhusenhet är felkopplade kan systemet upphöra 
att fungera.

• Sätt inte på strömmen (förgreningsbrytare, överbelastningsbrytare) tills allt annat arbete är klart.
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8-2 EXEMPEL FÖR HELA SYSTEMET

Strömförsörjning

Inomhusenhet

Inomhusenhet

Fjärrkontroll

Fjärrkontroll Fjärrkontroll

Strömförsörjning Utomhusenhet

Huvud-
strömbrytare

Huvud-
strömbrytare

Strömförsörjning

Signalöverföringskabel

Strömbrytare

Säkring

BS4Q-enhet

BS4Q-enhet

Inomhusenhet 
för ren kylning

8-3 STRÖMKRETS, SÄKERHETSANORDNING OCH KABELKRAV
• En strömkrets (se tabell 6) måste finnas för anslutning av enheten. Denna krets måste skyddas med 

erforder liga säkerhetsenheter, d.v.s. en huvudbrytare, en trög säkring i vardera fasen och en jordfelsbrytare.
• När du använder kretsbrytare som styrs av begynnelseström ska du använda begynnelseström 

av höghastighetstyp (0,1 sekunder eller mindre) med 30 mA.
• Använd endast kopparledningar.
• Använd isolerad kabel för strömkabeln.
• Välj kabeltyp och storlek för strömförsörjning enligt lokala och nationella lagar och förordningar.
• Specifikationer för lokalt kablage som uppfyller IEC60245.
• Använd kabeltyp H05VV-U3G för strömkablar. Storleken måste också uppfylla lokala bestämmelser.
• Använd alltid skärmad vinylkabel (tvåtrådig) med 0,75–1,25 mm2 som signalkabel.
• Signalkabellängderna är som följer:

Mellan BS-enheten och inomhusenheter: Max. 1 000 m
Mellan BS-enheten och utomhusenhet: Max. 1 000 m
Mellan BS-enheter: Max. 1 000 m
Total ledningslängd: 2 000 m eller mindre

Tabell 6 
Enheter

Strömförsörjning
Modell Typ Hz Spänning

Spänningsområde
Min. Max. MCA MFA

BS4Q14AV1

V1 50 220-240 198 264

0,4

15

BS6Q14AV1 0,6
BS8Q14AV1 0,8

BS10Q14AV1 1,0
BS12Q14AV1 1,2
BS16Q14AV1 1,6

MCA: Min. matningsspänning (A); MFA: Max. säkring (A)

ANMÄRKNINGAR 
• Tabell 6 ovan med Elektriska data gäller en BS-enhet.
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8-4 Kopplingsexempel
Här visas ett kabeldragningsexempel för signalkabel.

VARNING
Installera en jordfelsbrytare.
Om en jordfelsbrytare saknas kan det leda till elektriska stötar eller eldsvåda.

• Anslut kontakter F1 och F2 (IN/UT) på kretskortet i utomhusenhetens kontrollbox till kontakterna F1 och 
F2 (utomhusenhet) på den första BS-enheten.

F1 F2 F1 F2 F1 F2 F1 F2 F1 F2 F1 F2 F1 F2 F1 F2

F1 F2F1 F2

F1 F2F1 F2F1 F2F1 F2 F1 F2 F1 F2 F1 F2

LB

ED

220-240V

N

Inomhus-
enhet 

A

Inomhus-
enhet 

B

Inomhus-
enhet 

C

Inomhus-
enhet 

D

Utomhus-
enhet BS-enhet

BS-enhet Utomhusenhet

Till BS-enhet

Kylningsdedikerad 
enhet (Anm. 1)

Inomhusenhet 
A

Inomhusenhet 
B-1

Inomhusenhet 
B-2 (Anm. 3)

Inomhusenhet 
C (Anm. 2)

Inomhusenhet Inomhusenhet 

UTUT UTIN

Anslut aldrig till strömkabeln.

Vid koppling av förgreningsrör

Inomhus-
enhet

Utomhus-
en het BS-enhet

B : jordfelsbrytare

Strömförsörjning

ANMÄRKNINGAR 
1. Anslut den kylningsdedikerade enheten till den sista BS-enhetens F1- och F2-kontakter (utomhussidan).
2. Detta kabeldragningsexempel gäller vid anslutning av C- och D-grenarna och anslutning till 

inomhusenheter. 
Kopplingsplinten som signalkabeln är ansluten till kan anslutas till antingen inomhusenhet C eller 
inomhusenhet D. 
DIP-switcharna måste ställas in korrekt. 
Mer information om inställning av DIP-switchar finns under "9. GRUNDINSTÄLLNING".

3. Det maximala antalet inomhusenheter per gren är 5.
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FÖRSIKTIGT

• Använd 2-trådig signalkabel. 
Använd samma kabel med 3 eller fler kärnor för anslutning av 2 eller fler inomhusenheter samtidigt kan 
orsaka onormala avbrott.

• När skärmkabeln används ska ena sidan av skärmkabeln vara jordad. 
Den totala kabellängden är 1 500 m när skärmad kabel används.

• Använd en rund krympkontakt med isoleringshylsor för kabelanslutning 
till strömförsörjningens kopplingsplint. (Se bild 11)

• Använd inte med strömförsörjningens kopplingsplint och jordningskontakt 
ansluten till kablage för en annan krets.

• Löd inte ihop lösa trådar.
• Anslut kablarna ordentligt så att terminalerna inte utsätts för extern belastning.
• Använd rätt skruvmejsel för att dra åt terminalskruvarna. 

För små skruvmejslar kan skada skruvhuvudet och förhindra korrekt åtdragning.
• Om terminalskruvarna dras åt för hårt kan de skadas. 

Se tabellen för åtdragningsmoment för terminalskruvarna. 
Terminalskruvstorlek Åtdragningsmoment (N·m)

M3,5  
(kopplingsplint för signalkabel) 0,88 ± 0,08

M4  
(Kopplingsplint för strömförsörjning) 1,31 ± 0,13

M4  
(Jordterminal) 1,69 ± 0,17

• Anslut aldrig spänningsmatningen till kopplingsplinten för signalkabeln. 
Detta kan skada hela systemet.

• Signalöverföringskablar får inte förgrenas mer än en gång.  
(Se bild 12)

F1 F2 F1 F2 F1 F2

F1 F2F1 F2

Gren efter förgrening

Förgrening

Bild 12

Krympslangskontakt 
av ringtyp

Elkabel
Isolerings-
manschett

Bild 11
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8-5 Kabelanslutningar
(Ta bort kontrollboxens lock och anslut kablarna enligt bilden nedan.)

X1M

Signalkabeldragning 
från utomhusenhet 
eller BS-enhet

Signalöverförings-
kablage till BS-enhet

(Uppströms)

(Nedströms)

Kabelklämma

Klämmor (2)
(Tillbehör)

Kabelklämma

Klämmor (2)
(Tillbehör)

Kopplingsplint för spänningskälla

Hål för kabeldragning

Jordningskontakt

Jordledning Signalkabel-
dragning från 
inomhusenheter

Vrid så att kontakten inte 
utsätts för dragbelastning.

Vrid en aning så 
att området nära 
kontakten inte utsätts 
för dragbelastning.

Samla ihop 
signalkablar.

Klämmor (2) (tillbehör)

• Signalkabel 
Ta bort kontrollboxens locks och anslut kablarna så att signalkabelterminalerna (utomhusenhet F1 
och F2, BS-enhet F1 och F2, och varje inomhusenhet (t.ex. för BS16Q14AV1, inomhusenhet A till P) 
(F1 och F2)). 
För nu in kablarna i enheten genom hålet för kabelgenomföring och använd de medföljande klämmorna 
(2) för att hålla kablarna säkert. Mer information om hur mycket isolering som ska skalas av 
signalkablarna finns i följande bild.

Signalöverföringskabel

10 50

FÖRSIKTIGT

Kontrollera att rörledningen följer signalkablarna.
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• Strömförsörjningskablar och jordledningar 
Ta bort kontrollboxens lock och anslut strömkabeln till strömterminalblocket 
(X1M). 
Anslut även jordkabeln till jordkontakten. 
För in både strömkabeln och jordkabeln tillsammans genom hålet för 
kabelgenomföring (t.v.) och in i kontrollboxen och använd de medföljande 
klämmorna (2) för att hålla kablarna på plats. 
Var noga med att koppla jordledningen så att den kommer ut genom skåran 
i skålbrickan. 
(Annars kan det ge en otillräcklig kontakt för jordledningen och göra att 
kabeln inte fungerar som jordning.) 
Mer information om hur mycket isolering som ska skalas av strömkablarna 
finns i följande bild.

L

N Strömförsörjning (3 trådar)

130

Slits

SkålbrickaKrympslangs-
kontakt av ringtyp

VARNING

Ordna kablage och fäst kontrollboxens lucka. 
Klämda kablar eller ett löst lock till kontrollboxen kan orsaka elektriska stötar eller eldsvåda.

FÖRSIKTIGT

• Vid anslutning av kabeln ska den medföljande klämman (2) användas för att inte dragkraft ska påverka 
kabelanslutningen. Säkra sedan kabeln ordentligt. 
Efter slutförd kabeldragning ska kablarna ordnas så att locket på kontrollboxen inte trycks upp. 
Sätt sedan tillbaka locket på kontrollboxen.  
Kontrollera att inga kablar kommer i kläm när du sätter tillbaka locket på kontrollboxen.  
Använd alltid kabelgenomföringshålet för att skydda kablarna.

• För inte igenom signalkablar och strömkablar på samma plats och 
håll dem åtskiljda med minst 50 mm utanför enheten. 
Annars kan signalkabeln ta upp elektriska störningar (externt brus) 
och resultera i ett fel eller en skada.

• När kabeldragningen är slutförd ska du använda tätningsmedel 
(anskaffas lokalt) för att täta kabelgenomföringshålet. 
(Små djur och annat som kommer in genom hålet kan orsaka ett fel.)

• Som visas i bilden till höger ska signalkabeln lindas mellan varje 
BS-enhet och inomhusenhet med tejp (anskaffas lokalt).

Gasrör

Signalöver-
föringskabel

Vätskerör

Tejp
Isoleringsmaterial
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9. GRUNDINSTÄLLNING

9-1 Lokala inställningar
Följ instruktionerna nedan för lämplig inställning av DIP-switcharna.

VARNING

Risk för elektriska stötar! Innan något arbete utförs ska du koppla från strömmen till enheten.

Procedur
1. Koppla från strömkällan. 
2. Ställ DIP-switcharna (DS1, DS2) för motsvarande förgreningsportar enligt följande tabell.
3. När arbetet är utfört ska du vara noga med att stänga locket på kontrollboxen.

ON
OFF

ON
OFF

1
A1P A4P

2 3 4
1 2

DS1
DS2

3 4

A B C D M N O P

..................

..........

.......... ..........A B C D M N O PRörförgreningsportnummer

Kontaktnr. för anslutning 
av signalkablage

DIP-switch

<Inställning>
1. Inställning för förgreningsportar utan ansluten inomhusenhet

Inställning Inställning för förgreningsportar utan ansluten inomhusenhet 
(Exempel 1)

(Exempel 1)
När inomhusenheten inte 
ansluts till förgreningskrets A 
och B

ON

OFF 1 2

DS1 (A1P)

3 4

DIP-switchinställning PÅ (Ej ansluten)
AV (Fabriksinställning)

DIP switch nr.
DS1

(A1P)
DS1

(A2P)
DS1

(A3P)
DS1

(A4P)
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

BS4Q14AV1

Målförgreningsport

E
nh

et
 A

E
nh

et
 B

E
nh

et
 C

E
nh

et
 D

BS6Q14AV1

E
nh

et
 E

E
nh

et
 F

BS8Q14AV1

E
nh

et
 G

E
nh

et
 H

BS10Q14AV1

E
nh

et
 I

E
nh

et
 J

BS12Q14AV1

E
nh

et
 K

E
nh

et
 L

BS16Q14AV1

En
he

t M

En
he

t N

En
he

t O

En
he

t P
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2. Inställning vid koppling av förgreningsportar

Inställning Inställning vid koppling av förgreningsportar 
(Exempel 2)

(Exempel 2)
Vid koppling av förgrening A 
och B

ON

OFF 1 2

DS2 (A1P)

3 4

DIP-switchinställning PÅ (Kopplad)
AV (Fabriksinställning)

DIP switch nr.
DS2

(A1P)
DS2

(A2P)
DS2

(A3P)
DS2

(A4P)
1 2 1 2 1 2 1 2

BS4Q14AV1

Målförgreningsport

A
- o

ch
 B

-e
nh

et
er

 k
op

pl
ad

e

C
- o

ch
 D

-e
nh

et
er

 k
op

pl
ad

e

BS6Q14AV1

E
- o

ch
 F

-e
nh

et
er

 k
op

pl
ad

e

BS8Q14AV1

G
- o

ch
 H

-e
nh

et
er

 k
op

pl
ad

eBS10Q14AV1

I- 
oc

h 
J-

en
he

te
r k

op
pl

ad
eBS12Q14AV1

K
- o

ch
 L

-e
nh

et
er

 
ko

pp
la

de

BS16Q14AV1

M
- o

ch
 N

-e
nh

et
er

 
ko

pp
la

de

O
- o

ch
 P

-e
nh

et
er

 
ko

pp
la

de

Vid koppling av förgreningar kan endast de förgreningsportskombinationer som visas i tabellen ovan 
användas.
(Exempelvis kan enheterna B och C inte kopplas ihop.)

10. PÅFYLLNING AV EXTRA KÖLDMEDIUM
Följ instruktionerna i installationshandboken som medföljde utomhusenheten för påfyllning av ytterligare 
köldmedium.

11. KONTROLLERA DRIFT OCH TESTDRIFT
1. Kontrollera att kontrollboxens lock är stängt.
2. Se installationshandboken som medföljde utomhusenheten och utför en kontroll och testkörning efter 

att allt arbete på BS-enheten och utomhus- och inomhusenheter är slutfört och enheternas driftsäkerhet 
är bekräftad.
• Du kommer att höra den motorstyrda ventilen köras i cirka 90 sekunder eftersom den initieras 

automatiskt (stängs) när strömmen satts på, men detta är inte ett problem. 
• Systemfel kan verifieras med följande metoder: 

Indikering på inomhusenhetens fjärrkontroll 
Övergripande systemfel, även för BS-enheten, kan identifieras med LCD-feldisplayen på drift-
fjärrkontrollen. Mer information om feldisplayen och dess betydelse finns på namnplåten för 
försiktighetsåtgärder vid service som sitter på inomhusenheten och i bruksanvisningen som medföljer 
utomhusenheten.
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