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Sikkerhetsforanstaltninger
• Foranstaltningene beskrevet her er klassifisert som ADVARSEL og FORSIKTIG. Begge inneholder viktig informasjon
angående sikkerheten. Pass på å følge alle foranstaltningene uten unntak.
• Betydningen av ADVARSEL og FORSIKTIG-anmerkningene
ADVARSEL............Hvis man ikke følger disse instruksjonene ordentlig kan dette føre til personskader eller tap av liv.
FORSIKTIG ...........Hvis man ikke følger disse instruksjonene ordentlig kan dette føre til skader på ting eller skader på
personer, noe som kan være alvorlig avhengig av omstendighetene.

• Sikkerhetsmerkene som vises i denne håndboken betyr følgende:
Pass på å følge instruksjonene.

Pass på å ha en jordforbindelse.

Prøv aldri.

• Etter at installasjonen er utført, må du utføre en prøveoperasjon for å sjekke for feil og forklare kunden hvordan enheten skal
brukes og tas vare på med hjelp av brukerhåndboken.

ADVARSEL
• Be forhandleren eller kvalifisert personell foreta installasjonsarbeidet.
Prøv ikke å installere enheten selv. Feil installasjon kan føre til vannlekkasje, elektrisk støt eller brann.

• Installer enheten i samsvar med anvisningene i denne brukerhåndboken.
Feil installasjon kan føre til vannlekkasje, elektrisk støt eller brann.

• Pass på å bruke kun spesifisert ekstrautstyr og deler til installasjonsarbeidet.
Hvis man ikke bruker de spesifiserte delene kan dette føre til at enheten svikter, til vannlekkasje, elektriske støt eller brann.

• Installer enheten på et fundament som er sterkt nok til å tåle vekten av enheten.
Et fundament som ikke er sterkt nok kan føre til at utstyret faller ned og skader noen.

• Elektrisk arbeid må skje i samsvar med relevante lokale og nasjonale forskrifter og med instruksjonene i denne
installasjonshåndboken. Pass på å bruke kun en dedikert strømtilførselskrets.
Utilstrekkelig kapasitet på strømtilførselskretsen og feil arbeid kan føre til elektriske støt eller brann.

• Bruk en kabel som har passende lengde.
Ikke bruk avgreningsledninger eller en skjøteledning fordi dette kan føre til overoppheting, elektriske støt eller brann.

• Pass på at alle ledinger er sikret, at spesifiserte ledninger brukes og at det ikke er noen belastning på
tilkoblingskontaktene eller ledningene.
Feil tilkobling eller sikring av ledningene kan føre til unormal varmedannelse eller brann.

• Ved kabling av strømforsyningen og tilkobling av kablene mellom enhetene må kablene plasseres slik at lokket på
kontrollboksen kan festes godt.
Feil posisjonering av kontrollboksens deksel kan føre til elektriske støt, brann eller overoppheting av tilkoblingspunktene.

• Når du kobler enheten til “altherma” eller en vannbeholder, må du sørge for å slå av enheten, “altherma” og
vannbeholderen før du starter arbeidet.
Denne prosedyren innebærer tilkobling av høyspentkabler. Å utføre dette mens enheten er strømsatt kan føre til elektrisk støt, brann, personskade eller død.

• Kontroller at enheten er jordet.
Ikke jord enheten til vann-/gassrør, lynavleder eller telefonjordledning. Feil jording kan føre til elektriske støt.

• Pass på å installere en jordfeilbryter.
Hvis man ikke installerer en jordfeilbryter kan dette føre til elektriske støt eller brann.

FORSIKTIG
• Ikke installer enheten på steder hvor det foreligger fare for lekkasje av brennbare gasser.
I tilfelle gasslekkasje kan oppbygging av gass nær enheten forårsake at brann oppstår.

• Installer ikke enheten på et sted hvor den kan komme i kontakt med mineralolje, oljedamp eller sprut,
korroderende gass, eller hvor det finnes maskiner som genererer elektromagnetisk utstråling.
Dette kan føre til nedbrytning av plastdeler, korrosjon av kobberrør og loddede deler og feilfunksjon av styringssystemet.

• Installer ikke enheten på steder hvor luften inneholder høye saltnivåer, som for eksempel luften nær havet
og hvor det er større spenningssvingninger (f.eks. i fabrikker). Også kjøretøyer eller skip.
• Installer ikke tilleggsutstyr direkte på mantelen.
Drilling av hull i mantelen kan skade elektriske kabler og føre til brann.

• Følg instruksjonene i installasjonshåndboken og installer et avløpsrør for å garantere riktig drenering og isoler
rørledningen for å forhindre kondensdannelse.
Feil avløpsrør kan føre til innendørs vannlekkasje og skader på eiendom.

• Stram til flaremutteren i samsvar med den spesifiserte metoden, så som med en stillbar momentnøkkel.
Hvis rørkoblingen er for stram, kan den sprekke etter lang tids bruk og forårsake vannlekkasje.

• Bruk aldri vann som ikke oppfyller EU-kvalitetsstandardene for drikkevann. Bruk heller ikke brønnvann.
Ellers kan tanken korrodere. (Boligforbruksvann må samsvar med EN-direktiv 98/83 EC.)

• Temperaturen på vannet som strømmer gjennom enheten må holdes på mellom 6°C og 60°C.
• Ikke berør aluminiumsfinnen.
Hvis du gjør det, kan du bli skadet.

1

■Norsk
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Ekstrautstyr
Inneenhet

A – N

A Monteringsplate

1

F Fjernkontrollholder

1

L Rørisolasjon

2

B Titanium apatitt fotokatalytisk
luftrenserfilter

2

G Tørrbatteri AAA. LR03
(alkalisk)

2

M O-ring

4

C Avløpsslange

1

H Driftshåndbok

1

N Tilkoblingsrør

2

D Isoleringsplate

2

J Installasjonshåndbok

1

E Trådløs fjernkontroll

1

K Festebånd

1

* For å se detaljer om L rørisolasjon, M O-ring og N tilkoblingsrør, se i bruksanvisningen for installasjon av ventilsettet.

Valg av installasjonssted
• Innhent brukergodkjennelse før du velger installasjonssted.

1.

Inneenhet
• Innendørsenheten må plasseres et sted hvor:
1) restriksjonene, som er beskrevet i installasjonstegningene av innendørsenheten, oppfylles for installasjonen,
2) både luftinntaket og –uttaket har uhindret adkomst,
3) enheten ikke blir berørt av direkte sollys,
4) enheten er borte fra varme- eller dampkilder,
5) det ikke finnes kilder for maskinoljedamp (dette kan redusere levetiden på innendørsenheten),
6) kjølig (varm) luft sirkuleres i hele rommet,
7) enheten er borte fra fluoriserende lamper med elektronisk tenning (inverter- eller hurtigstarttype), da dette kan redusere
rekkevidden på fjernkontrollen,
8) enheten er minst 1m borte fra TV- eller radiosett (enheten kan forårsake interferens med bilder eller lyd),
9) det ikke er plassert vaskemaskinutstyr.

2.

Trådløs fjernkontroll
■Kontroller på fjernkontrollinnstillingene
• Denne fjernkontrollen er felles til bruk for oppvarming og kjøling eller bare
oppvarming. Bruk DIP-bryteren på fjernkontrollen for å stille inn for bruk til
oppvarming/kjøling eller bare oppvarming.
• Se følgende forklaring og foreta innstillingen som vist i illustrasjonen.
• For kunder som bruker enheten til oppvarming og kjøling: Sett den til H/C
• For kunder som bruker enheten til kun oppvarming: Sett den til H/O
DIP-bryter

H/C

■Norsk

H/O
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Installasjonstegninger for innendørsenheten
Innendørsenheten kan monteres på alle de tre måtene som er vist her.
Eksponert

Halvt skjult

Skjult

A Monteringsplate

Støpt

Gulvinstallasjon

Nettverk (feltforsyning)

Vegginstallasjon

Plassering for montering av installasjonspanel.
64

(700)

(enhet: mm)

150

26

134

230

(600)

140

250

0

21

574

644

35
0

16
35

Frontgrill

70mm eller mer

Luftfilter

50mm eller
mer fra vegger
B Titanium apatitt fotokatalytisk
luftrenserfilter (2)

Frontpanel

E Trådløs
fjernkontroll

50mm eller
mer fra vegger

Tett rørgjennomføringer
med sparkel.

F Fjernkontrollholder

Skruer
(feltforsyning: M3 × 20L)

3
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Installasjonstips
1.

Montering og demontering av
frontpanel
• Demonteringsmetode
1) Skyv til de 2 stopperne klikker på plass.
2) Åpne frontpanelet fremover og løsne snoren.
3) Fjern frontpanelet.

• Installasjonsmetode
1) Fest frontgrillen og frontpanelet etter å ha dratt snoren rundt
dem.
2) Lukk frontpanelet og skyv til stopperne klikker på utsiden.

2.

Montering og demontering av frontgrillen

3 knaster
Frontgrill
Mantel

• Demonteringsmetode
1) Åpne frontpanelet.
2) Fjern de 4 skruene og fjern frontgrillen mens du trekker den
fremover (3 knaster).

• Installasjonsmetode
Fjern
frontgrillen

1) Fest frontgrillen med de 4 monteringsskruene (3 knaster).
2) Sett frontpanelet tilbake til opprinnelig posisjon.
Frontpanel

3.

Hvordan du stiller inn de ulike adressene
Når to innendørsenheter er installert i ett rom, kan de to
fjernkontrollene stilles inn på ulike adresser.
Fjern 4 skruer.
1) Fjern frontgrillen.
2) Løft monteringsplaten for sensoren og fjern frontdekslet av metallplate.
3) Fjern kontaktene 5P, 6P og 7P.
4) Fjern den elektriske koblingsboksen (1 skrue).
5) Fjern termistoren.
6) Fjern metallplaten som er sidedeksel (7 knaster).
7) Kutt adressejumperen (JA) på det trykte klemmebrettet.
8) Kutt adressejumperen i fjernkontrollen.
5) Termistor
3) Kontakt 6P

JA

JA ADDRESS
EXIST
1
CUT
2

Åpne frontpanelet.

Jumper

2) Sensormonteringsplate

3) Kontakt 5P
3) Kontakt 7P

4) Fjern 1 skrue.
6) Sidedeksel av metallplate
2) Frontdeksel av metallplate

■Norsk

Jumper ADRESSE
FINNES
1
KUTT
2
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Installasjon av innendørsenhet (1)
Eksponert installasjon
1.

Installasjon av innendørsenhet

3 knaster

Frontgrill

Mantel

Forberedelse
• Åpne frontpanelet, fjern 4 skruer og demonter frontgrillen
mens du trekker den fremover.
• Følg prosedyren under ved fjerning av spaltedelene.

Fjern
frontgrillen
Frontpanel

Fjern 4 skruer.

Åpne frontpanelet.

■ For støping
• Fjern søylene. (Fjern spaltedelen fra bunnrammen med
knipetang.)

2) Øvre mantel

■ For siderør
• Fjern søylene.
1) Fjern 7 skruer.
2) Fjern øvre mantel (2 knaster).
3) Fjern venstre og høyre mantel (2 knaster på hver side).
4) Fjern spaltedelene på bunnrammen og mantelen med
knipetang.
5) Monter tilbake ved å følge trinnene i motsatt rekkefølge
(3 > 2 > 1).
For støping

3) Sidemantel

3) Sidemantel
Fjern 7 skruer.

Fjern søylen.

For siderør
Mantel

Bunnramme

Mantel
Fjern søylen.

Fjern søylen.

2.

Montering av tilkoblingsrøret
• For å få opplysninger om rørdetaljer, se installasjonshåndboken for ventilsettet.

3.

Tilkobling av avløpsslangen og avløpsrørene
3-1. Tilkobling av avløpsslangen
Sett inn den medfølgende
C avløpsslangen i sokkelen på
avløpspannen.
Sett inn avløpsslangen fullstendig,
helt til den festes til tetningen på
sokkelen.

Avløpspanne

Tetning

Avløpspanne

C Avløpsslange

Tetning

C Avløpsslange

5
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3-2. Avløpsrør
1) Bruk solide PVC-rør som er vanlig handelsvare (generell VP20-rør, utvendig diameter 26mm, indre diameter
20mm) til avløpsrør.
2) Avløpsslangen (ytre diameter 18mm i tilkoblingsenden, 220mm lang) medfølger innendørsenheten. Forbered
avløpsrøret iht. bildet under.
3) Avløpsrøret må helle nedover, slik at vannet renner lett uten å samle seg opp. (Må ikke bli en vannlås.)
4) Sett inn avløpsslangen til dette dypet, slik at den ikke blir dratt ut av avløpsrøret.
5) Isoler det innendørs vannrøret med 10mm eller mer med isoleringsmateriale for å hindre kondensering.
6) Fjern luftfilteret og hell litt vann i avløpspannen for å sjekke at vannet renner lett.
(enhet: mm)

100

150

100

Sett inn avløpsslangen
til dette dypet, slik at
den ikke blir dratt ut av
avløpsrøret.

Må ikke bli en vannlås.

220

C Avløpsslange

Berør ikke vannet.

50mm
eller mer
Overgang

PVC-avløpsrør
(VP-20)

PVC-avløpsrør
(VP-30)

FORSIKTIG
• Bruk PVC-lim til å lime. Hvis du ikke gjør det, kan det oppstå lekkasje.

4.

Installasjon
• Monter med 6 skruer for gulvinstallasjon. (Glem ikke å montere til bakveggen.)
• For veggmontering må A monteringsplaten festes med 5 skruer og innendørsenheten med 4 skruer.
• Monteringsplaten må monteres på en vegg som kan bære vekten av innendørsenheten.
1) Monter monteringsplaten midlertidig til veggen og sørg for at panelet er helt i vater og merk av hvor hullene skal bores
på veggen.
2) Monter monteringsplaten til veggen med skruer.

FORSIKTIG
• Monter enheten fast til veggen slik at det ikke dannes noen sprekk mellom baksiden av enheten og veggen.
Gulvinstallasjon

Vegginstallasjon

5 skruer (M4 × 25L) (feltforsyning)
A Monteringsplate

Mantel

Monteringsplaten
må monteres på en
vegg som kan
bære vekten av
innendørsenheten.

Støpt

6 skruer (M4 × 25L) (feltforsyning)

4 skruer (M4 × 25L) (feltforsyning)

3) Fest frontpanelet og frontgrillen i deres opprinnelige posisjoner når alle tilkoblingene er utført.

■Norsk
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Installasjon av innendørsenhet (1)
5.

Kabling
•
1)
2)
3)
4)
5)

Løft sensorenhetens monteringsplate, fjern metallplatedekselet og koble til fordelingskablene til terminalblokken.
Fjern isolasjonen fra kabelendene (15mm).
Koble strømforsyningskabelen godt fast til klemmebrettet i hovedkoblingsboksen.
Koble jordkablene til de aktuelle terminalene.
Trekk i kablene for å kontrollere at de er festet godt og fest deretter kablene med kabelholdere.
Kontroller at ingen av kablene kommer i kontakt med metallkanalen til varmeveksleren.
Terminalblokk
Form kablene slik at
frontmetallplatedekselet
vil passe godt.

Elektrisk komponentboks
1

2

3

Fest kablene godt med
terminalskruene.

Koble til
Fastonterminalen
her.

1

2

Monter
kabelklemmene
fast slik at kablene
ikke blir utsatt for
belastninger.

3

Kabelklemme
H05RN
Bruk 0,75mm2 kabler.

Bunte kablene
med strips og før
kablene forsiktig,
slik at ingen av
kablene kommer
i kontakt med
kobberrøret.

Jordingskabel

Kontroller at ingen av kablene
kommer i kontakt med
metallkanalen til varmeveksleren.

Sikkerhetsbryter

Til den elektriske
underkoblingsboksen

Strømforsyningskabel

Jordfeilbryter

Strømforsyning
50Hz 220-240V
60Hz 220V

Jord

Fra den elektriske underkoblingsboksen

ADVARSEL
• Bruk ikke gjengede kabler, slåtte kabler, skjøteledninger eller stjernekoblinger, da disse kan forårsake overoppheting,
elektrisk støt eller brann.
• Bruk ikke lokalt anskaffede deler inni produktet. (Ikke fordel strømmen til avløpspumpen etc. fra terminalblokken.)
Hvis du gjør det, kan det oppstå elektrisk støt eller brann.

FORSIKTIG
• Før kablene forsiktig til den elektriske underkoblingsboksen, slik at kablene ikke vil komme i kontakt med kobberrøret. Hvis
kablene kommer i kontakt med kobberrøret, kan vanndråper komme inn i den elektriske underkoblingsboksen og enheten
kan få funksjonssvikt.
• Kontroller at du kobler til kablene riktig. Feil tilkobling kan skade
Rund terminal
komponenter og gjøre det umulig å operere eller bruke enheten.
av krympetypen
• Bruk en terminal av rund krympeptype for å koble til klemmebrettet til
Slått kabel
strømforsyningen. Hvis den ikke kan brukes av grunner som ikke kan
unngås, må du overholde følgende instruksjoner.
• Plasser den runde terminalen av krympetypen på kablene opp til den isolerte delen og fest på plass.
• Når du kobler til kablene til klemmebrettet, sørg for å vri kabelendene som vist i følgende illustrasjon og koble hver kabel til
den korresponderende terminalen fra samme retning. Sørg dessuten for at det brukes riktige dimensjoner på avisoleringen
av kabelendene.

[Dimensjonene på
avisoleringen av kabelendene]
20mm

<Riktig>

7

<Feil>

10mm

<Feil>

■Norsk
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6.

Ved tilkobling til en elektrisk underkoblingsboks
6-1. Prosedyre for tilkobling av den
elektriske hovedkoblingsboksen til
den elektriske underkoblingsboksen

[Figur 1]

Fra den elektriske
hovedkoblingsboksen

Til den elektriske
hovedkoblingsboksen
Før kablene sammen opp til taket.

1 2 3 4 5 6

1) Slå av “altherma” og vannbeholderen
Kablene fra
før du starter arbeidet.
den elektriske
2) Fjern lokket på den elektriske
aktuatoren på
toveisventilen
underkoblingsboksen (med 2 knaster)
2P
etter å ha fjernet skruen og demontert
den elektriske underkoblingsboksen fra • H05RN
4P
• Bruk 0,75mm2
bunnrammen på enheten (se Figur 2,
kabler.
Elektrisk underkoblingsboks
Figur 3).
(feltforsyning)
3) Koble til kablene fra den elektriske
underkoblingsboksen til FastonX2M klemmebrett på vannbeholderen
1 4 67
terminalene 1 og 2 på klemmebrettet på
den elektriske hovedkoblingsboksen.
4) Koble til kablene fra den elektriske hovedkoblingsboksen til kontaktene på den elektriske underkoblingsboksen 2P og 4P. Sett
festebåndene som tidligere ble festet til kablene inn i den elektriske underkoblingsboksen og fest kablene på plass (se Figur 1).
5) Sett på K festebåndet i den elektriske underkoblingsboksen (se Figur 4).
6) Sett tilbake frontdekselet i metallplate og monteringsplaten til sensoren på den elektriske hovedkoblingsboksen.

6-2. Prosedyre for tilkobling av den elektriske underkoblingsboksen til
vannbeholderen og toveisventilen
1) Koble kablene fra den elektriske aktuatoren på toveisventilen til 1 og 2 på klemmebrettet på den elektriske
underkoblingsboksen (se Figur 1).
2) Koble X2M terminalene 1 og 4 i vannbeholderen til terminalene 5 og 6 i den elektriske underkoblingsboksen med
de spesifiserte kablene. På samme måte må du koble X2M terminalene 6 og 7 sammen med terminalene 3 og 4 i
den elektriske underkoblingsboksen (se Figur 1).
3) Fest tilkoblingskablene til toveisventilen og vannbeholderen til K festebåndet og kutt av eventuelt overskytende
bånd (se Figur 5).
4) Sett tilbake dekselet på den elektriske underkoblingsboksen (se Figur 6).
5) Fest den elektriske underkoblingsboksen til bunnrammen (se Figur 6).

[Figur 2]

[Figur 3]

[Figur 4]

Skrue
Knaster

[Figur 5]

K Festebånd

[Figur 6]

Kutt av eventuelt
overskytende bånd.

Fest de 3 kablene
sikkert sammen.

La det være litt klaring i de 3 kablene
mellom terminalen og (K)
K festebåndet,
slik at det ikke utøves noen kraft på
terminalen.

Skrue
Knaster

Vis forsiktighet slik at
ikke kablene klemmes
mellom den elektriske
underkoblingsboksen
og –lokket, lukk lokket
inntil de 2 knastene
festes sikkert i hullene.

ADVARSEL
• Når du kobler enheten til “altherma” eller en vannbeholder, må du sørge for å slå av enheten, “altherma” og
vannbeholderen før du starter arbeidet. Denne prosedyren innebærer tilkobling av høyspentkabler. Å utføre dette mens
enheten er strømsatt kan føre til elektrisk støt, brann, personskade eller død.

■Norsk
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Installasjon av innendørsenhet (1)
7.

Blåsing av luft
■Blåsing av luft
• Det danner seg av og til luftlommer i rørene under prøvedrift
etter byggearbeid og under normal drift. Følg trinnene
nedenfor for å blåse luft ut av enheten for å fjerne luftlommer.
Kontroller at du blåser luft mens enheten er i kjøle- eller
oppvarmingsmodus.
1) Fjern frontpanelet og luftfilteret.
2) Mens du trykker på luftblåseventilen med den ene hånden,
dreier du håndtaket på luftblåseventilen med den andre
hånden som vist.
3) Åpne ventilen, kontroller at luften er blitt fullstendig blåst ut og
lukk deretter ventilen fast.

Håndtak

Luftblåseventil

Ventil åpen

FORSIKTIG
• Det er risiko for personskader hvis du berører varmeveksleren med bare hender.
• Kontroller at du lukker luftblåseventilen etter du har blåst luft.
Hvis du etterlater luftblåseventilen åpen, kan dette føre til vannlekkasje og nedsatt effekt.
• Før du starter prøvedrift av systemet, sjekk alltid at ventilen er lukket.
• Det vil oppstå vannlekkasjer hvis håndtaket på luftblåseventilen er løst. Sjekk at håndtaket er lukket godt.

8.

DIP-bryterinnstillinger avhengig av forholdene på installasjonsstedet
Sett DIP-bryteren SW2-1 til bruk for oppvarming/kjøling eller kun oppvarming, basert på spesifikasjonene til
utendørsenheten.
• Hvordan du stiller inn og bruker bryteren

DIP-bryter for valg av
bruk til oppvarming/kjøling
eller kun oppvarming

Bryternummer

SW2-1

Innstillingsfunksjon

Still inn DIP-bryteren til bruk til oppvarming/
kjøling eller kun til oppvarming.

ON

ON (kun bruk til oppvarming)

OFF
Bruk
Fabrikkinnstilling

OFF (bruk til oppvarming/kjøling)
Velg bruk til oppvarming/kjøling eller kun
til oppvarming.
OFF (bruk til oppvarming/kjøling)

Hvis enheten blir koblet til “altherma” og * delen (se eksempelmodellen) på modellnummeret på vannbeholderen er “BA” eller
nyere, still DIP-bryteren SW2-2 på “ON”.

Eksempelmodell: EKHBXE008BA3V3
*

DIP-bryteren for kontroll
av tilkoblingen til “altherma”

9

• Hvordan du stiller inn og bruker bryteren
Bryternummer

SW2-2

Innstillingsfunksjon

Kontrollene er tilkoblet til “altherma”

ON

ON (Koble til en vannbeholder med * del av
modellnummeret som er “BA” eller nyere.)

OFF

OFF (Annen)

Bruk

Koble til en vannbeholder med * del av
modellnummeret som er “BA” eller nyere

Fabrikkinnstilling

OFF (Annen)
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Installasjon av innendørsenhet (2)
Delvis skjult installasjon
Bare enheter som er spesielle for denne installasjonsmetoden er opplyst her. Se eksponert installasjon for tilleggsopplysninger.

Vegghull

670-690

• Drill et hull i veggen med størrelsen som er vist i illustrasjonen til
høyre.

Åpen størrelse

Åpning av hullet
Gulv

2.

(enhet: mm)

585-595

1.

Installasjon av tilleggsplate for montering av hovedenhet
• Baksiden av enheten kan festes med skruer på punktene som er vist i illustrasjonen nedenfor. Sørg for å installere
tilleggsplaten i samsvar med dybden av innerveggen.

150
250

Tilleggsplate
(feltforsyning)

Skruehull

Skruehull
Festepunkt
på baksiden

(enhet: mm)

95

644

140
Åpning av hullet

230

250

Tilleggsplate
(feltforsyning)

200

FORSIKTIG
• Tilleggsplaten for installasjon av hovedenheten må benyttes, ellers vil det bli en sprekk mellom enheten og veggen.

3.

Installasjon av innendørsenhet
1)
2)
3)
4)
5)

Fjern frontgrillen.
Fjern 7 skruer.
Fjern øvre mantel (2 knaster).
Fjern sidemantlene (2 knaster på hver side).
Monter innendørsenheten på veggen og fest den med skruer på 6 steder (M4 × 25L).
Øvre mantel

Fjern 7 skruer.

Sidemantel

6 skruer
(M4 × 25L) (feltforsyning)

FORSIKTIG
• Bruk avløpspannekanten til vannrett fremspring på innendørsenheten.
• Installer den innendørs spylingsenheten mot veggen.

MERKNAD:
Se eksponert installasjon for installasjon av innendørsenheten, festing av tilkoblingsrøret, avløpsslangen og avløpsrøret,
kabling, ved tilkobling av den elektriske underkoblingsboksen, luftspyling og DIP-bryterinnstillinger basert på lokale forhold på
installasjonsstedet.

■Norsk
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Installasjon av innendørsenhet (3)
Skjult installasjon
Bare enheter som er spesielle for denne installasjonsmetoden er opplyst her. Se eksponert installasjon for tilleggsopplysninger.
Installer enheten i samsvar med anvisningene nedenfor. Hvis dette ikke følges, kan dette føre til svikt i både kjøling og
oppvarming og kondensering inni huset.
1) La det være nok plass mellom hovedenheten og taket for ikke å forstyrre strømmen av varm/kald luft.
2) Plasser en deleplate mellom inntaks- og uttaksdelene.
3) Plasser en deleplate på høyre side.
4) Endre grensebryteren for oppadgående luftstrøm.
5) Bruk en bevegelig sjalusi ved luftuttaket for å gjøre det mulig å justere strømningsretningen på varm eller kald luft.
6) Sjalusistørrelsen bør være 70% eller mer av åpningen.
(enhet: mm)

Deleplate høyre side

Deleplate
50 eller mer

50 eller mer
Deleplate høyre side
Deleplate
Bevegelig sjalusi

15-20

70 eller mer
Øvre sjalusi
må ikke
stikke ut

410

70% eller mer
av åpningen
Deleplate

120

Bevegelig sjalusi

40 eller mindre
20-30

11
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DIP-bryter for endring av oppadgående luftstrøm
Endre DIP-bryter for oppadgående
luftstrøm (SW2-4) til “ON” for å
begrense oppadgående luftstrøm.
1) Fjern frontgrillen.
2) Endre DIP-bryteren (SW2-4) på
PCB i den elektriske
koblingsboksen til “ON”.

• Hvordan du stiller inn og bruker bryteren
Bryternummer

SW2-4

Innstillingsfunksjon

Grense oppadgående
luftstrøm

ON

ON

DIP-bryter for
oppadgående
luftstrøm

OFF

OFF

Bruk

Slå på for innebygde
enheter

Fabrikkinnstilling

OFF

FORSIKTIG
• Sørg for å slå på bryteren for oppadgående luftstrøm. Hvis dette ikke gjøres, kan det føre til ufullstendig kjøling/oppvarming
og dannelse av kondens inni huset.

MERKNAD:
Se eksponert installasjon for installasjon av innendørsenheten, festing av tilkoblingsrøret, avløpsslangen og avløpsrøret,
kabling, ved tilkobling av den elektriske underkoblingsboksen, luftspyling og DIP-bryterinnstillinger basert på lokale forhold på
installasjonsstedet.

Testing
1.

Testing
1-1 Mål spenningen på strømtilførselen og kontroller at den er innenfor det angitte området.
1-2 Still inn temperaturen på vannet til en tilstrekkelig temperatur for oppvarming eller kjøling (6°C til 60°C).
1) Testing kan deaktiveres i alle moduser, avhengig av romtemperaturen.
2) Etter utført testing stilles temperaturen til et normalt nivå (26°C til 28°C i kjølemodus, 20°C til 24°C i
oppvarmingsmodus).

1-3 Mengden av vann som sirkulerer i enheten må være 3 l/min til 15 l/min.

FORSIKTIG
• Hvis det er integrert en spesiell varmeveksler i enheten, må vannsirkulasjonen være innefor det området som er angitt for
det aktuelle produktet.
• Hvis vannsirkulasjonen er for lav, vil det danne seg bunnfall på grunn av stagnasjon. Hvis den er for høy, kan det
forekomme korrosjon i varmeveksleren på grunn av for rask gjennomstrømning og unormal støy og sprekker i rør på grunn
av vibrasjoner.
• Maksimalt tillatt trykk på enheten er 1,18MPa.

2.

Testelementer
Testelementer

Symptom

Innendørsenheten er installert riktig på et solid fundament.

Fall, vibrasjon, støy

Vannrør og innendørs avløpsslangeforlengelser er varmeisolert.

Vannlekkasje

Avløpsledningene er korrekt installert.

Vannlekkasje

Systemet er korrekt jordet.

Elektrisk lekkasje

Det er brukt spesifiserte kabler til kabelforbindelsene i enheten.

Ikke i drift eller
brenningsskade

Innendørsenhetens luftinntak eller luftuttak har klar adkomst for luften.

Ufullstendig kjøling/
oppvarmingsfunksjon

Innendørsenheten mottar korrekte signaler fra fjernkontrollen.

Ikke i drift

■Norsk
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