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Läs den här installationsanvisningen noga innan du installerar luftkonditioneringen.
• Denna handbok beskriver installationen av inomhusenheten.
• För installation av utomhusenheten hänvisas till den installationsanvisning som medföljer 

utomhusenheten.
• För att följa säkerhetsåtgärder, följ installationsmanualen som medföljde utomhusenheten.

ANVÄNDNING AV R32- eller R410A-KÖLDMEDIUM

Denna luftkonditionering använder det nya HFC-köldmediet (R32 eller R410A), som inte påverkar 
ozonskiktet.
Kontrollera köldmedietypen för utomhusenheten som ska kombineras och installera den sedan.

Produktinformation för ekodesignkrav. (Regulation (EU) 2016/2281)
http://ecodesign.toshiba-airconditioning.eu/en
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Tack för att du har valt att investera i detta Toshiba luftkonditioneringsaggregat.
Läs noggrant igenom dessa anvisningar som innehåller viktig information som överensstämmer med
Maskin-direktivet (Directive 2006/42/EC), och försäkra dig om att du har förstått dem.
Överlämna denna installationsanvisning tillsammans med den medföljande bruksanvisningen till kunden
efter avslutat installationsarbete och be kunden spara dem på ett säkert ställe för framtida behov.

Allmän benämning: Luftkonditioneringsaggregat

Definition av kvalificerade installatörer och kvalificerad servicepersonal
Detta luftkonditioneringsaggregat får endast installeras, underhållas, repareras och demonteras av
kvalificerade installatörer och kvalificerad servicepersonal. Om något sådant arbete behöver utföras, så be
en kvalificerad installatör eller kvalificerad servicepersonal utföra det åt dig.
En kvalificerad installatör eller kvalificerad serviceperson är en person som har de kvalifikationer och den
kunskap som beskrivs i nedanstående tabell.

Person Kvalifikationer och kunskap som personen måste ha

Kvalificerad
installatör

• Den kvalificerade installatören är en person som installerar, underhåller, flyttar och tar bort 
luftkonditioneringsaggregat gjorda av Toshiba Carrier Corporation. Han eller hon har utbildats 
för att installera, underhålla, flytta och ta bort luftkonditioneringsaggregat gjorda av Toshiba 
Carrier Corporation eller, alternativt, han eller hon fått handledning i sådana åtgärder av en eller 
flera personer som har utbildats och är därför väl insatt i de kunskaper som rör dessa åtgärder.

• Den kvalificerade installatör som tillåts utföra elarbeten vid installation, flyttning och borttagning 
har de kvalifikationer som hör till dessa elarbeten såsom stipuleras av de lokala lagarna och 
bestämmelserna, och han eller hon är en person som har utbildats i frågor rörande elarbeten på 
luftkonditioneringsaggregat gjorda av Toshiba Carrier Corporation eller, alternativt, han eller hon 
fått handledning i sådana frågor av en eller flera personer som har utbildats och är därför väl 
insatt i de kunskaper som rör dessa arbeten.

• Den kvalificerade installatör som tillåts utföra hantering av köldmedium och rördragningsarbete 
vid installation, flyttning och borttagning har de kvalifikationer som hör till hantering 
av köldmedium och rördragningsarbete såsom stipuleras av de lokala lagarna och 
bestämmelserna, och han eller hon är en person som har utbildats i frågor rörande hantering av 
köldmedium och rördragningsarbete på luftkonditioneringsaggregat gjorda av Toshiba Carrier 
Corporation eller, alternativt, han eller hon fått handledning i sådana frågor av en eller flera 
personer som har utbildats och är därför väl insatt i de kunskaper som rör dessa arbeten.

• Den kvalificerade installatör som tillåts att arbeta på höjder har utbildats i frågor rörande 
arbete på höjder med luftkonditioneringsaggregat gjorda av Toshiba Carrier Corporation eller, 
alternativt, han eller hon fått handledning i sådana åtgärder av en eller flera personer som har 
utbildats och är därför väl insatt i de kunskaper som rör dessa arbeten.

Kvalificerad
servicepersonal

• Kvalificerad servicepersonal är en person som installerar, reparerar, underhåller, flyttar och 
tar bort luftkonditioneringsaggregat gjorda av Toshiba Carrier Corporation. Han eller hon har 
utbildats för att installera, reparera, underhålla, flytta och ta bort luftkonditioneringsaggregat 
gjorda av Toshiba Carrier Corporation eller, alternativt, han eller hon fått handledning i sådana 
åtgärder av en eller flera personer som har utbildats och är därför väl insatt i de kunskaper som 
rör dessa åtgärder.

• Kvalificerad servicepersonal som tillåts utföra elarbeten vid installation, reparation, flyttning och 
borttagning har de kvalifikationer som hör till dessa elarbeten såsom stipuleras av de lokala 
lagarna och bestämmelserna, och han eller hon är en person som har utbildats i frågor rörande 
elarbeten på luftkonditioneringsaggregat gjorda av Toshiba Carrier Corporation eller, alternativt, 
han eller hon fått handledning i sådana frågor av en eller flera personer som har utbildats och är 
därför väl insatt i de kunskaper som rör dessa arbeten.

• Kvalificerad servicepersonal som tillåts utföra hantering av köldmedium och rördragningsarbete 
vid installation, reparation, flyttning och borttagning har de kvalifikationer som hör till 
hantering av köldmedium och rördragningsarbete såsom stipuleras av de lokala lagarna och 
bestämmelserna, och han eller hon är en person som har utbildats i frågor rörande hantering av 
köldmedium och rördragningsarbete på luftkonditioneringsaggregat gjorda av Toshiba Carrier 
Corporation eller, alternativt, han eller hon fått handledning i sådana frågor av en eller flera 
personer som har utbildats och är därför väl insatt i de kunskaper som rör dessa arbeten.

• Kvalificerad servicepersonal som tillåts att arbeta på höjder har utbildats i frågor rörande 
arbete på höjder med luftkonditioneringsaggregat gjorda av Toshiba Carrier Corporation eller, 
alternativt, han eller hon fått handledning i sådana åtgärder av en eller flera personer som har 
utbildats och är därför väl insatt i de kunskaper som rör dessa arbeten.
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Definition av skyddsutrustning
När luftkonditioneringsaggregatet ska transporteras, installeras, underhållas, repareras eller tas bort, ska
skyddshandskar och vanliga arbetskläder användas.
Utöver denna normala skyddsutrustning ska även den skyddsutrustning som beskrivs nedan användas i
samband med de arbeten som anges i nedanstående tabell.
Att inte bära rätt skyddsutrustning är farligt och ökar risken för skärskador, brännskador, elstötar och
andra skador.

Arbete som ska utföras Skyddsutrustning som ska användas

Alla sorters arbete Skyddshandskar
Vanliga arbetskläder

Elarbete
Handskar som skyddar mot elektriska stötar och mot värme [INSERT LINEBREAK]
Isolerande skor
Kläder som skyddar mot elektriska stötar

Arbete som utförs på höjder
(50 cm eller mer) Hjälm för industribruk

Transport av tunga föremål Skor med extra skyddande tåhättor

Reparation av utomhusenhet Handskar som skyddar mot elektriska stötar och mot värme

Dessa försiktighetsåtgärder beskriver viktiga frågor rörande säkerhet för att förhindra personskador och 
skador på egendom. Läs igenom den här handboken efter att ha förstått innehållet nedan (indikeringars 
betydelse) och se till att följa beskrivningen

Indikering Indikeringens betydelse

 VARNING
Den text som anges här indikerar att underlåtenhet att följa anvisningarna i varningen 
kan resultera i allvarlig personskada (*1) eller förlust av liv om produkten hanteras 
felaktigt.

 FÖRSIKTIGHET
Den text som anges här indikerar att underlåtenhet att följa anvisningarna under 
försiktighet kan resultera i lindrig personskada (*2) eller skada (*3) på egendom om 
produkten hanteras felaktigt.

*1: Allvarlig personskada innefattar förlust av syn, brännskador, elektriska stötar, benbrott, 
förgiftning och andra skador som lämnar efterverkan och kräver sjukhusvistelse eller långvarig 
behandling.

*2:  Lindrig personskada innefattar skador, brännskador, elektriska stötar och andra skador som inte 
kräver sjukhusvård eller långvarig behandling.

*3:  Skada på egendom innefattar skador som sträcker sig till byggnader, hushållsföremål, boskap 
och husdjur.

BETYDELSE AV SYMBOLER SOM VISAS PÅ ENHETEN

VARNING
(Risk för brand)

Den här markeringen är endast för R32-köldmedium. Köldmediets typ anges 
på utomhusenhetens namnskylt.
Om köldmediet är R32 innebär det att den här enheten använder ett 
lättantändligt köldmedium.
Om köldmediet läcker ut och kommer i kontakt med eld eller värme, skapas 
skadliga gaser och det finns risk för brand.

Läs BRUKSANVISNINGEN noggrant före användning.

Servicepersonal måste noggrant läsa BRUKSANVISNINGEN och 
INSTALLATIONSHANDBOKEN före användning.

Ytterligare information finns i BRUKSANVISNINGEN, INSTALLATIONSHANDBOKEN och 
liknande
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Varningsindikeringar på luftkonditioneringsaggregatet

Varningsindikering Beskrivning

WARNING

ELECTRICAL SHOCK HAZARD
Disconnect all remote 
electric power supplies 
before servicing.

VARNING

FARA FÖR ELEKTRISKA STÖTAR
Stäng av all fjärrtillförsel av ström innan underhåll påbörjas.

WARNING

Moving parts.
Do not operate unit with grille 
removed.
Stop the unit before the servicing.

VARNING

Rörliga delar.
Använd inte enheten med gallret avtaget. Stäng av enheten innan
underhåll utförs.

CAUTION

High temperature parts.
You might get burned 
when removing this panel.

FÖRSIKTIGHET

Delar med hög temperatur.
Om panelen tas av fi nns det risk för brännskador.

CAUTION

Do not touch the aluminum 
fins of the unit.
Doing so may result in injury.

FÖRSIKTIGHET

Vidrör inte enhetens kylfl änsar i aluminium.
Det kan resultera i kroppsskada.

CAUTION

BURST HAZARD
Open the service valves before 
the operation, otherwise there 
might be the burst.

FÖRSIKTIGHET

RISK FÖR SPRICKOR
Öppna serviceventilerna innan arbetet påbörjas. Annars kan rören
spricka.
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1 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER
• Se till att alla lokala, nationella och internationella förordningar är uppfyllda.
• Läs “FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR SÄKERHET” noggrant före 

installation.
• De försiktighetsåtgärder som beskrivs nedan inkluderar viktiga frågor om 

säkerhet.
 Följ dem utan undantag.
• Efter installation, utför ett prov för att kontrollera för eventuella problem.
 Följ användarhandboken och förklara för kunden hur man använder och 

underhåller enheten.
• Stäng av huvudströmbrytaren (eller jordfelsbrytaren) innan underhåll av 

enheten.
• Be kunden förvara installationshandboken tillsammans med 

användarhandboken.

Tillverkaren kan ej hållas skadeståndsskyldig för skador som orsakats av att
anvisningarna i denna handbok ej har följts.

 VARNING

Allmänt
• Läs noggrant igenom installationshandboken innan installation av 

luftkonditioneringen påbörjas och installera sedan luftkonditioneringen enligt 
anvisningarna.

• Installationsarbete får endast utföras av en kvalificerad installatör(*1) eller 
en kvalificerad servicepersonal(*1). Felaktig installation kan orsaka läckande 
vatten, elstötar eller brand.

• Använd inget annat köldmedium än det som specificeras för påfyllning eller 
utbyte. Annars kan onormalt högt tryck genereras inuti kylsystemet, vilket 
kan leda till ett fel eller explosion i produkten eller en skada på din kropp.

• Ställ alltid strömbrytaren i läget OFF, innan frontpanelen på inomhusenheten 
eller servicepanelen på utomhusenheten öppnas. Underlåtenhet att 
ställa strömbrytaren i läget OFF kan resultera i elektriska stötar genom 
kontakt med inre delar. Endast en kvalificerad installatör(*1) eller 
kvalificerad serviceperson(*1) får ta av inomhusenhetens frontpanel eller 
utomhusenhetens servicepanel och utföra relaterat arbete.

• Var noga med att alltid ställa strömbrytaren i läget OFF innan installations-, 
underhålls-, reparations- eller demonteringsarbete påbörjas. Annars finns det 
risk för elektriska stötar.

• Placera en ”Arbete pågår”-skylt i närheten av strömbrytaren medan 
installationen, underhållet, reparationen eller demonteringsarbetet pågår. 
Om strömbrytaren skulle ställas i läget ON av misstag finns det risk för 
elektriska stötar.
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• Endast en kvalificerad installatör(*1) eller kvalificerad serviceperson(*1) får 
utföra arbete som kräver ett fotsteg eller en stege med en höjd på minst 
50 cm eller ta av frontpanelen på inomhusenheten för att utföra arbete.

• Bär skyddshandskar och säkra arbetskläder under installation, underhåll och 
demonteringsarbete.

• Vidrör inte enhetens kylfläns i aluminium. Det kan medföra risk för skador. 
Om det är nödvändigt att vidröra fenorna av någon anledning så ta först på 
skyddshandskar och säkra arbetskläder innan du fortsätter.

• Klättra inte upp på utomhusenheten och ställ ingenting ovanpå den. Du kan 
ramla ned och skada dig, eller föremålen kan falla ned och skada någon.

• Vid arbete på hög höjd ska en stege som följer ISO 14122-normerna 
användas och instruktionerna i stegens bruksanvisning följas. Bär även en 
hjälm för industribruk som skyddsutrustning vid sådant arbete.

• När filtret eller andra delar på utomhusenheten ska rengöras måste 
strömbrytaren ovillkorligen ställas i läget OFF och en ”Arbete pågår”-skylt 
placeras i närheten av strömbrytaren, innan arbetet påbörjas.

• Sätt upp en skylt vid arbete på hög höjd innan själva arbetet påbörjas, så 
att ingen närmar sig arbetsplatsen. Delar eller andra föremål kan falla ned, 
vilket kan skada personer därunder. Bär en hjälm som skyddar huvudet mot 
fallande föremål vid arbetets gång.

• Använd endast köldmedium R32 eller R410A.
 Kontrollera utomhusenheten som ska kombineras för köldmedietypen.
• Köldmediet som används i denna luftkonditionerare följer till 

utomhusenheten.
• Luftkonditioneringsaggregatet måste transporteras i stabilt skick. Kontakta 

återförsäljaren, om någon del av produkten befinns vara trasig.
• Se till att minst två personer bär luftkonditioneringsaggregatet, när det måste 
flyttas för hand.

• Flytta inte och reparera inte någon enhet själv. Det finns högspänning på 
insidan av enheten. Du kan få en elektrisk stöt när locket avlägsnas eller 
huvudenheten flyttas.

• Denna apparat är ämnad för att användas av expert- eller tränade 
användare i affärer, inom lättare industri, eller för kommersiell användning av 
lekmän.

Val av installationsplats
• När luftkonditioneringsaggregatet installeras i ett litet rum behöver lämpliga 

åtgärder vidtas för att koncentrationen av läckande köldmedium inte ska 
kunna överskrida kritisk nivå.

• Klimatanläggningen får inte installeras på platser där det kan förekomma 
brännbara gaser. Om en brännbar gas läcker ut och bildar koncentration runt 
enheten kan det leda till eldsvåda.

• Bär skor med extra skyddande tåhättor vid transport av 
luftkonditioneringsaggregatet.
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• Fatta inte tag i banden runt förpackningskartongen vid transport av 
luftkonditioneringsaggregatet. Om banden skulle brista finns det risk för 
skador.

• Placera inte förbränningsapparater på platser där de träffas direkt av 
utblåset från luftkonditioneringen, eftersom det kan leda till dålig förbränning.

• Installera den inte på en plats där brandfarliga gasläckor kan förekomma. 
Om gas läcker ut och bildar koncentration runt enheten kan den antändas 
och leda till eldsvåda.

• Installera inomhusenheten minst 2,5 m ovanför golvnivån annars kan 
det hända att användaren skadar sig själv eller får en elektrisk stöt 
om man petar med fingret eller annat föremål i inomhusenheten när 
klimatanläggningen är igång.

• Apparaten och rördragning ska installeras, användas och förvaras i ett rum 
med en större golvyta än Amin m2.

 Hur man får Amin m2:  Amin = (M / (2,5 × 0,22759 × h0))2

 M är köldmediemängden i apparaten i kg;
 h0 är apparatens installationshöjd i m:
 0,6 m för golvplacerad/1,8 m för väggplacerad/1,0 m för fönsterplacerad/

2,2 m för takplacerad.
 (Endast modeller med R32-köldmedium. Detaljerad information finns i 

utomhusenhetens installationshandbok.)

Installation
• Montera fast luftkonditioneringsaggregatet ordentligt på en plats där 

underlaget klarar av att hålla upp dess vikt. Om installationsplatsen är för 
svag kan aggregatet falla ned och orsaka personskador.

• Följ installationsanvisningarna vid installationen av 
luftkonditioneringsaggregatet. Om dessa anvisningar inte följs finns det risk 
för att produkten faller ner eller välter eller att det uppstår buller, vibrationer, 
vattenläckage eller annat problem.

• Utför installationsarbetet enligt beskrivning för att ge skydd mot starka vindar 
och jordskalv. Om luftkonditioneringsaggregatet inte har installerats på 
korrekt sätt finns det risk för att en enhet välter eller faller ner och orsakar en 
olycka.

• Vädra genast rummet, om köldmedium har läckt under installationen. 
Om det läckande köldmedlet kommer i kontakt med eld kan skadlig gas 
utvecklas.

• Använd en truck för att lyfta klimatanläggningens delar och använd en vinsch 
eller lyftanordning när de installeras.
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Dragning av köldmedierör
• Installera köldmedieröret ordentligt i samband med installationsarbetet 

innan luftkonditioneringsaggregatet sätts igång. Om kompressorn körs med 
ventilen öppen men utan köldmedierör, suger kompressorn in luft så att det 
uppstår övertryck i kylcykeln, vilket kan leda till personskador.

• Dra åt flänsmuttern med en momentnyckel på angivet sätt. Om flänsmuttern 
dras åt alltför hårt kan den spricka med tiden, vilket kan leda till att det läcker 
ut köldmedium.

• Kontrollera att inte köldmedlet läcker ut när installationen är klar. Om 
köldmediegas läcker ut i rummet och flödar förbi en källa till eld, som t.ex. en 
gasspis, kan det bildas giftiga gaser.

• När luftkonditioneringsaggregatet har installerats eller flyttats måste man 
tömma ut all luft ur rören enligt instruktionerna i installationsanvisningarna, 
så att inte köldmediet blandas med några andra gaser i kylcykeln. Om luften 
inte töms ut ordentligt kan det bli fel på luftkonditioneringsaggregatet.

• Lufttätheten ska testas med kvävgas.
• Påfyllningsslangen ska anslutas på ett sådant sätt att den inte är slak.

Elektrisk kabeldragning
• Endast en kvalificerad installatör(*1) eller kvalificerad serviceperson(*1) får 

utföra elarbete på luftkonditioneringsaggregatet. Under inga förhållandena 
får detta arbete utföras av en okvalificerad person, eftersom det finns risk för 
elektriska stötar eller elläckage om arbetet inte är korrekt utfört.

• Bär handskar som skyddar mot elektricitet och värme, isolerande skor och 
kläder som skyddar mot elektriska stötar vid anslutning av elledningar, 
reparation av elektriska delar eller utförande av annat elektriskt arbete. Om 
man inte använder sådan skyddsutrustning finns det risk för elektriska stötar.

• Använd ledningar som uppfyller såväl specifikationerna i 
installationsanvisningarna som föreskrifterna i lokala lagar och 
bestämmelser. Användning av ledningar som inte uppfyller specifikationerna 
kan leda till elektriska stötar, elläckage, rökutveckling eller brand.

• Anslut jordkabeln (jordning).
 Ofullständig jordning ger upphov till elektriska stötar.
• Anslut aldrig en jordkabel till ett gasrör, ett vattenrör, en åskledare eller en 

telefonjordkabel.
• Om luftkonditioneringsaggregatet har reparerats eller flyttats så kontrollera 

att jordkablar är ordentligt anslutna efteråt.
• Installera en strömbrytare som uppfyller såväl specifikationerna i 

installationsanvisningarna som föreskrifterna i lokala lagar och bestämmelser.
• Installera strömbrytaren där den är lätt åtkomlig för agenten.
• När strömbrytaren installeras utomhus ska en strömbrytare som är avsedd 

för montering utomhus användas.
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• Under inga omständigheter får strömkabeln förlängas. Anslutningsproblem 
på platser där kabeln är förlängd kan leda till rökutveckling och/eller brand.

• Kabeldragningsarbete ska utföras i enlighet med lagar och bestämmelser 
på orten och installationsmanualen. Underlåtelse att göra det kan resultera i 
elchock eller kortslutning.

Provkörning
• Kontrollera innan luftkonditioneringsaggregatet tas i bruk efter avslutat 

arbete att locket till det elektriska styrskåpet på inomhusenheten 
och servicepanelen på utomhusenheten är stängda och ställ sedan 
strömbrytaren i läget ON. Om strömmen slås på innan dessa kontroller har 
utförts finns det risk för elektriska stötar.

• Om något problem med luftkonditioneringsaggregatet har inträffat 
(en felindikering visas, det luktar bränt, det hörs konstiga ljud, 
luftkonditioneringsaggregatet kyler eller värmer inte, det läcker vatten etc.), 
så vidrör inte själv luftkonditioneringsaggregatet, ställ strömbrytaren i läget 
OFF och kontakta kvalificerad servicepersonal. Vidta lämpliga åtgärder för 
att se till att strömmen inte slås på igen (t.ex. genom att märka strömbrytaren 
med ”Ur funktion”) förrän kvalificerad servicepersonal(*1) har anlänt. 
Fortsatt användning av luftkonditioneringen i felaktigt tillstånd kan leda till 
att mekaniska problem förvärras eller resultera i elektriska stötar eller andra 
problem.

• Använd efter avslutat arbete en isolationsprovare (500 V Megger) till att 
kontrollera att resistansen mellan uppladdningsdelen och den icke laddade 
metalldelen (jorddelen) är minst 1 MΩ. Om motståndet är för lågt finns 
det risk för allvarliga olyckor i form av läckage eller elektriska stötar för 
användaren.

• Kontrollera efter installationsarbetet att det inte läcker ut köldmedium, och 
kontrollera isoleringsmotståndet och vattendräneringen. Gör sedan en 
provkörning för att kontrollera att luftkonditioneringsaggregatet fungerar som 
det ska.

Förklaringar som ska lämnas till kunden
• Förklara för kunden var strömbrytaren sitter när installationsarbetet är 

färdigt. Om kunden inte vet var strömbrytaren sitter kan han/hon inte stänga 
av luftkonditioneringsaggregatet i händelse att det skulle uppstå något 
problem med det.

• Om fläktgallret är skadat, så gå inte nära utomhusenheten. Ställ 
istället strömbrytaren i läget OFF och kontakta sedan en kvalificerad 
serviceperson(*1) angående reparation. Ställ inte strömbrytaren i läget ON 
igen förrän reparationen är klar.

• Förklara för kunden hur man använder och underhåller enheten enligt 
bruksanvisningen, när installationen är klar.



Installationshandbok

‒ 10 ‒ 10-SV

Flyttning
• Luftkonditioneringsaggregatet får bara flyttas av en kvalificerad installatör(*1) 

eller kvalificerad serviceperson(*1). Det är farligt för en okvalificerad person 
att flytta luftkonditioneringsaggregatet, eftersom det kan leda till brand, 
elektriska stötar, personskador, vattenläckage, buller eller vibrationer.

• Stäng av kompressorn innan köldmedieröret kopplas loss, när nerpumpning 
utförs. Om köldmedieröret kopplas loss medan serviceventilen är öppen och 
kompressorn fortfarande är i drift, så medför det att luft eller annan gas sugs 
in och att trycket inuti kylsystemet höjs till en onormalt hög nivå vilket kan 
resultera i bristningar, personskador eller andra problem.

 FÖRSIKTIGHET

Denna luftkonditionering använder det nya HFC-köldmediet (R32 eller 
R410A), som inte påverkar ozonskiktet
• Var försiktig så att inte fukt, smuts, befintligt köldmedium, kylapparatolja eller 

andra ämnen tränger in i kylkretsen vid installationsarbete eftersom R32- 
eller R410A-köldmediet lätt påverkas av orenheter som t.ex. fukt, oxiderad 
film, olja, på grund av högt tryck.

• Ett specialverktyg för köldmediet R32 eller R410A krävs för installation.
• Använd nytt och rent rörmaterial för anslutande rör så att fukt och smuts inte 

blandas samman vid installationsarbetet.
• Följ installationshandboken som medföljde utomhusenheten när befintliga 

rör används.

Losskoppling av apparaten från elnätet.
• Denna enhet måste vara ansluten till huvudströmmen via en brytare som har 

minst 3 mm avstånd mellan kontakterna.

En installationssäkring (alla typer medges) måste användas i 
strömförsörjningsledningen till denna luftkonditionering.
Installera inomhusenheten åtminstone 2,5 m över golvytan, eftersom 
det annars kan finnas risk att användarna skadar sig eller drabbas av 
elektriska stötar ifall de skulle sticka in fingrarna eller andra föremål i 
inomhusenheten medan luftkonditioneringen är igång.

(*1) Se avsnittet ”Definition av kvalificerade installatörer och kvalificerad 
servicepersonal”.
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2 TILLBEHÖR
Detalj Antal Utseende Användning

Installationshandbok 1 Denna handbok

(Överlämnas till kund)
(För andra språk som inte är med i denna
Installationsmanual, hänvisar vi till den
bifogade CD-R-skivan.)

Bruksanvisning 1

(Överlämnas till kund)
(För andra språk som inte är med i denna
Installationsmanual, hänvisar vi till den
bifogade CD-R-skivan.)

CD-ROM-skiva 1 − Bruksanvisning och installationshandbok.

Installationsplåt 1

Trådlös fjärrkontroll 1

Batteri 2

Fjärrkontrollshållare 1

Fästskruv Ø4 × 25R 6

Träskruv med platt huvud 
Ø3,1 × 16R 2

Skruv Ø4 × 10R 2

Värmeisoleringsmaterial 1
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3 VAL AV INSTALLATIONSPLATS

 VARNING
• Installera luftkonditioneringen på en plats som är tillräckligt stark att motstå enhetens vikt.
 Om platsen inte är stark nog kan enheten falla ned och orsaka personskador.

 FÖRSIKTIGHET
• Installera inte luftkonditioneringen på en plats där den kan utsättas för en brännbar gas.
 Om en brännbar gas läcker ut och ligger kvar runt enheten, kan en brand uppstå.

Vid godkännande av kunden, installera luftkonditioneringen på en plats som uppfyller följande
villkor.
• Placera enheten där den kan installeras horisontellt.
• Placera enheten där det finns tillräckligt med plats för underhåll och kontroll.
• Placera enheten där dräneringsvatten inte vållar några problem.
Undvik installation på följande platser
Välj en plats för inomhusenheten varifrån den kalla och varma luften kan cirkulera jämnt.
Undvik att installera enheten på följande typer av platser.
• Område med salthaltig luft (kustområde).
• Platser med sur eller alkalisk luft (t.ex. områden med heta källor, nära fabriker som tillverkar kemikalier 

eller läkemedel eller platser där avgaser från förbränningsapparater sugs in i enheten).
 Sådana platser kan medföra att värmeväxlaren (dess aluminiumfenor och kopparrör) och andra delar 

börjar rosta.
• Platser där oljedimma från skärolja eller annan typ av maskinolja förekommer i luften.
 Sådana platser kan medföra att värmeväxlaren börjar rosta, att dimmor orsakade av att värmeväxlaren 

blockeras bildas, att delarna av plast skadas, att värmeisoleringen lossnar eller att liknande problem 
uppstår.

• Platser där järndamm eller annat metalldamm förekommer. Om järndamm eller annat metalldamm 
fastnar på eller samlas inuti luftkonditioneringsaggregatet kan det fatta eld och orsaka en brand.

• Platser där ångor från matoljor bildas (t.ex. kök där matoljor används).
 Blockerade filter kan leda till att luftkonditioneringsaggregatets prestanda försämras, att kondens 

bildas, att delarna av plast skadas eller att liknande problem uppstår.
• Platser nära sådana hinder som ventilationsöppningar och belysningsarmaturer, där utblåsningsluftens 
flöde störs (en störning av luftflödet kan medföra att luftkonditioneringsaggregatets prestanda 
försämras eller att enheten stängs av).

• Platser där en intern kraftgenerator används för strömförsörjning.
 Frekvensen och spänningen i generatorns kraftledning kan fluktuera, vilket kan resultera i att 

luftkonditioneringsaggregatet inte fungerar som det ska.
• På kranlastbilar, fartyg eller andra rörliga fortskaffningsmedel.
• Luftkonditioneringsaggregatet får inte användas för tillämpningar det inte är avsett för (t.ex. förvaring av 

mat, plantor, precisionsinstrument eller konstverk).
 (Kvaliteten på förvarade saker kan försämras.)
• Platser där höga frekvenser alstras (av invertrar, interna kraftgeneratorer, medicinsk utrustning eller 

kommunikationsutrustning).
 (Felfunktion eller styrproblem i luftkonditioneringsaggregatet eller buller kan påverka utrustningens drift 

negativt.)
• Platser där någonting som är känsligt för väta är placerat under den installerade enheten.
 (Om dräneringen blockerats eller luftfuktigheten överstiger 80 %, så droppar kondens från 

inomhusenheten vilket medför att skada kan uppstå på det som finns nedanför.)
• Rum med lysrör av invertertyp eller platser utsatta för direkt solljus, när ett trådlöst 

luftkonditioneringssystem används.
 (Signaler från den trådlösa fjärrkontrollen kan kanske inte tas emot.)
• Platser där organiska lösningar används.
• Luftkonditioneringsaggregatet kan inte användas för kylning av flytande kolsyra eller i kemiska fabriker.
• Platser nära dörrar eller fönster där luftkonditioneringsaggregatet kan komma i kontakt med varm och 

fuktig utomhusluft.
 (Det kan ge upphov till kondensation.)
• Platser där särskilda sprejer ofta används.
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Monteringsskiss för inomhus- och utomhusenheter

Installationsutrymme
Inomhusenheten ska monteras så att dess ovansida når en höjd på minst 2,5 m. Det är också 
viktigt att ingenting placeras ovanpå inomhusenheten.
*1 Reservera utrymme som krävs för installation av inomhusenheten och för service.
 Ha 50 mm eller mer mellan ovansidan av inomhusenheten och taket.
*2 Ha ett utrymme enligt bilden för tvärflödesfläkten.

Installationsplats
• En plats som medger de utrymmen runt inomhusenheten som anges på bilden ovan.
• En plats där inga hinder förekommer i närheten av enhetens luftintag eller luftutblås.
• En plats som medger enkel installation av rör till utomhusenheten.
• En plats som möjliggör öppning av frontpanelen.

 FÖRSIKTIGHET
• Direkt solljus på inomhusenhetens trådlösa mottagare bör undvikas.
• Mikroprocessorn i inomhusenheten bör inte vara för nära en RF-bruskälla.
 (Vi hänvisar till bruksanvisningen angående detaljer.)

Innan den trådlösa
fjärrkontrollen tas i bruk

1. Ta loss batteriluckan.
2. Sätt i 2 nya batterier 

(typ R03 [AAA]) med 
batteripolerna (+) och (–) 
korrekt vända.

Trådlös 
fjärrkontroll

Lock

Batterier

Tillsatsröret kan anslutas på
vänster, bakre vänster, bakre
höger, höger, undre höger eller
undre vänster sida.

Höger
Bakre 
höger

Undre 
höger

Bakre 
vänster Undre vänster

Vänster

Köldmedierören ska isoleras 
separat, och inte tillsammans.

Värmeresistent 
polyetenskum, 6 mm tjock

För in kudden mellan 
inomhusenheten och väggen 
och vinkla inomhusenheten för 
effektivare drift.

För bakre vänster och vänster
rördragning

Vägg

Se till att dra dräneringsslangen
snett neråt.

Låt inte dräneringsslangen bli
slak.

Skär ut hålet för
rördragning så 
att det lutar en 
aning.

Batterier Trådlös 
fjärrkontroll

Fjärrkontrollshållare

Träskruv med 
platt huvud

M
in

st
 5

0 
m

m

Minst 300 mm

Minst 170 mm

Skyddsrör

Krok

Installationsplåt

Luftfi lter

(Sätt fast på 
frontpanelen.)

Krok

*1

*2

Köldmedierörledningen
måste vara skyddad 
från fysisk skada.
Installera ett pasthölje
eller något 
motsvarande.

Värmeisoleringsmaterial
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Trådlös fjärrkontroll
• En plats där inget draperi eller annat hinder kan blockera signaler från inomhusenheten.
• Montera inte fjärrkontrollen på en plats där den utsätts för direkt solljus eller i närheten av en kamin 

eller annan värmekälla.
• Se till att fjärrkontrollen är på minst 1 meters avstånd från närmaste TV- eller stereoapparat.(Detta 

krävs för att förhindra bildstörningar och brus.)
• Fjärrkontrollens placering bör fastställas enligt bilden nedan.

 

In
om

hu
se

nh
et (Sett från sidan) (Sett uppifrån)

Inomhusenhet

Mottagningsomfång
Fjärrkontroll

Mottagningsomfång
Fjärrkontroll

* : Axiellt avstånd

* 
7 

m

7 m

75
°

45°45°

5 m
5 m

4 INSTALLATION AV INOMHUSENHETEN

 VARNING

Installera luftkonditioneringsaggregatet säkert så att installationen i tillräcklig grad motstår vikten.
Om styrkan är otillräcklig, kan enheten falla ner och resultera i personskada.
Utför särskilt installationsarbete för att skydda mot stark vind eller jordbävning.
En ofullständig installation kan orsaka olyckor genom att enheterna välter och faller ner.

KRAV
Nedanstående regler måste iakttas strikt för att förhindra skada på inomhusenheterna och 
personskada.
• Ställ inga tunga föremål ovanpå inomhusenheten. (gäller även förpackad enhet)
• Bär in inomhusenheten såsom den är förpackad om möjligt. Om det krävs att inomhusenheten bärs 

in uppackad, se till att använda skyddande tygmaterial etc. så att enheten inte skadas.
• Utsätt inte köldmedierör, dräneringsskål, delar av skummaterial, resindelar etc. för tryck vid 

förflyttning av inomhusenheten.
• Förpackningen ska bäras av två eller fler personer, och ska inte slås om med plastband på några 

andra ställen än vad som specificeras.

Beakta följande vid installation av enheten.
• Välj med tanke på utblåsningsluftens riktning en monteringsplats där utblåsningsluften kan cirkulera 

jämnt i rummet. Undvik att installera enheten på en plats enligt rubriken ”INTE BRA” på bilden nedan.

Dålig installationsplats

: Område som inte kyls bra.Bra installationsplats 
Hela rummet kyls bra.

Skärm

INTE BRAOK
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5 UPPSKÄRNING AV HÅL OCH MONTERING AV
INSTALLATIONSPLÅT

När installationsplåten monteras
direkt på väggen

1. Fäst installationsplåten ordentligt på 
väggen genom att skruva fast den i övre 
och nedre delar, så att inomhusenheten 
kan hängas upp.

2. Använd ankarbultshålen som anges på 
bilden ovan, när installationsplåten ska 
fästas med ankarbultar på en betongvägg.

3. Montera installationsplåten horisontellt på 
väggen

 FÖRSIKTIGHET
Använd inte ett ankarbultshål, när 
installationsplåten ska monteras med en 
fästskruv.
Om det görs kan det leda till att enheten faller
ner och orsakar kroppsskada eller 
egendomsskada.

5 mm diam. hål

Ankarplugg
(separat anskaffad)

Fästskruv
4 × 25R

Ankarbult

Utskjutning
Högst 15 mm

INTE
BRA

INTE
BRA

OK

 FÖRSIKTIGHET
Underlåtenhet att montera enheten 
ordentligt kan resultera i kroppsskada och 
egendomsskada, om enheten ramlar ner.

• Borra hål med 5 mm diameter i en vägg 
bestående av stenblock, tegel, betong e.dyl.

• För in ankarpluggar för lämpliga 
monteringsskruvar.

ANMÄRKNING
• Fäst installationsplåten genom att skruva i 

6 fästskruvar i de fyra hörnen och de nedre 
delarna.

Uppskärning av ett hål
När köldmedierören ska dras från baksidan:

1 Bestäm hålets position för rördragning 
180 mm från pilmärket ( ) på 
installationsplåten och borra ett hål 
aningen snett neråt mot utsidan.
Rörhål med 65 mm diam.: RM56-typ
Rörhål med 80 mm diam.: RM80-typ

80
65

1111012101

80
65

1111012101

Rörhålets mitt är ovanför pilen.

23 mm Enhetens
ytterlinje

RM56: 40 mm
RM80: 47,5 mm

180 mm

Hål för rör

ANMÄRKNING
• Se till att använda en separat inköpt borrjigg 

vid borrning i en vägg innehållande metallnät, 
putsnät eller metallplåt.

Montering av installationsplåten

Hål för rör

Inomhusenhet

Krok

Krok

Tråd

Vikt

Hål för rör
(65 mm diam.,
80 mm diam.)

Krok

Installationsplåt

Fästskruv

Hål för ankarbultar

170

170

132

23

65
 m

m dia
m.

40

50

Se till att installationsplåten fästs i väggen med skruvar, 
så att inomhusenheten kan monteras på väggen.

85

M
in

st
 2

 m
 fr

ån
 g

ol
ve

t
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6 RÖRDRAGNING OCH INSTALLATION AV
DRÄNERINGSSLANG

Rördragning och formande av dräneringsslang
* Eftersom fukt kan orsaka tekniska problem ska båda rörledningarna isoleras. (Som isoleringsmaterial 

används polyetenskum.)

Bakre höger

Bakre vänster

Undre vänster

Vänster

Undre höger

Höger

K
lip

pa
 u

t h
ål

 i
fro

nt
pa

ne
le

n

Fö
rb

er
ed

el
se

 a
v 

rö
rd

ra
gn

in
g

Ä
nd

rin
g 

av
dr

än
er

in
gs

sl
an

g

1. Klippa ut hål i frontpanelen
Använd avbitartång. Klipp ut ett hål på vänster eller höger sida av frontpanelen för anslutning från vänster 
respektive höger. Om anslutningen ska ske längst ner till vänster eller längst ner till höger klipper du ut 
hålet där.

2. Ändring av dräneringsslang
För rördragning genom vänster, undre vänster och bakre vänster anslutning behöver dräneringsslangen 
och dräneringspluggen ändras.

Hur dräneringsslangen tas loss
• Dräneringsslangen kan tas loss genom att skruva loss skruven som hållerfast 

dräneringsslangen och sedan dra ut dräneringsslangen.
• Se upp för vassa plåtkanter vid borttagning av dräneringsslangen. 

Kanternakan orsaka sårskador.
• Installera dräneringsslangen genom att föra in den ända tills anslutningsdelen 

kommer i kontakt med värmeisoleringen och fäst den sedan med 
originalskruven. Dräneringsslang
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Hur dräneringspluggen tas loss
Nyp tag i dräneringspluggen med en nåltång och dra ut den.

Hur dräneringspluggen sätts fast
1) För in en insexnyckel (4 mm diam.) i huvudets mitt.

2) Skjut in dräneringspluggen ordentligt.

Inget
mellanrum

För in en
insexnyckel 
(4 mm).

Använd inte smörjolja 
(kylmaskinolja) vid isättning 
av dräneringspluggen.
Det gör att pluggen vittrar 
sönder och dräneringsläckage 
uppstår.

 FÖRSIKTIGHET

Skjut in dräneringsslangen och dräneringspluggen ordentligt, så att inte vattenläckage kan uppstå.

Hur dräneringsslangen tas loss
1) Ta bort frontpanelen.
2) Skruva loss dräneringsslangens skruvar.
3) Dra ut dräneringsslangen.

Hur dräneringsslangen sätts fast
1) Placera dräneringsslangen på plats.
2) Skruva fast dräneringsslangen i 

inomhusenheten.
3) Montera frontpanelen.

q Vid höger eller vänster rördragning
• Markera först skåror på frontpanelen med en kniv eller en ritsnål och skär sedan ut dem med en 

avbitartång eller ett liknande verktyg.

Skåra
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q Vid undre höger eller vänster rördragning
• Markera först skåror på frontpanelen med en kniv eller en ritsnål 

och skär sedan ut dem med en avbitartång eller ett liknande 
verktyg.

Skåra

q Rördragning med vänster anslutning
Bocka anslutningsröret så att det ligger inom 43 mm ovanför väggytan. Om anslutningsröret ligger mer 
än 43 mm ovanför väggytan, så kan det destabilisera inomhusenhetens montering på väggen. Se till att 
använda en fjäderbockare vid bockning av anslutningsröret, så att inte röret går sönder.

Bocka anslutningsröret inom en radie av 30 mm.
För att ansluta röret efter installation av enheten (bild)

  

570 mm

420 mm

43
 m

m

Vätskesida

Gassida

(Till fl änsens främre kant)

Inomhusenhetens yttre kontur

R 30 mm (Använd polerad polyetenkärna
e.dyl. till bockning av rör.)

Använd handtaget på en skruvmejsel 
e.dyl.80°

ANMÄRKNING

Ett felaktigt bockat rör kan destabilisera inomhusenhetens montering på väggen.
Dra anslutningsröret genom rörhålet, anslut anslutningsröret till tillsatsrören och linda snedskuren 
tygtejp runt rören.
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A

A10

Medföljande värmeisoleringsmaterialGassida

Skyddsrör för inomhusenhet
Vätskesida

Skär bort gasrörets värmeisolering (lokalt
anskaffad) och lämna samtidigt 10 mm
överlappning med skyddsrörets hölje.

Tvärsnitt av värmeisoleringens lindning A-A
Vänd den snittade delen av värmeisoleringsmaterialet uppåt.

▼ Isolering av rören
Isolera inomhusenheten helt med hjälp av medföljande värmeisoleringsmaterial, så att inga öppningar 
förekommer.

 FÖRSIKTIGHET

Anbringa isolering ordentligt hela vägen upp till röranslutningsdelen på inomhusenheten, så att ingen 
oskyddad yta förekommer. (ett rör med blottade delar orsakar vattenläckage.) Se till att slitsöppningen 
vänds mot taket vid lindning av värmeisoleringsmaterial runt rör.

 FÖRSIKTIGHET

• Bind ihop extraslangarna (två) och strömförsörjningskablage och styrkablaget med tejp ordentligt. 
Om du drar rören åt vänster eller bakåt och vänster, binder du samman extrarören (två) med tejp.

Inomhusenhet

Strömförsörjningskablage

Styrkablage

Tillsatsrör

Installationsplåt
 

• Ordna rören noggrant, så att inget rör sticker ut utanför inomhusenhetens bakre plåt.
• Anslut noggrant tillsatsrören och anslutningsrören till varandra och skär bort isoleringstejpen lindad 

runt anslutningsröret för att undvika dubbeltejpning av skarven. Se också till att täta skarven med 
plasttejp e.dyl.

• Var noga med att isolera båda anslutningsrören, eftersom fukt kan orsaka maskinproblem. (Använd 
polyetenskum som isoleringsmaterial.)

• Var försiktig vid bockning av ett rör, så att inte röret går sönder. 
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7 FASTSÄTTNING AV
INOMHUSENHET

8 DRÄNERING

1. Led röret genom hålet i väggen och häng 
inomhusenheten på de övre krokarna på 
installationsplåten.

2. Rucka inomhusenheten åt höger 
och vänster för att kontrollera att 
den har hakats fast ordentligt på 
installationsplåten.

3. Tryck inomhusenheten mot väggen 
och haka samtidigt fast den på den 
nedre delen av installationsplåten. Dra 
inomhusenheten utåt för att kontrollera 
att den har hakats fast ordentligt på 
installationsplåten.

1

2

Installationsplåt

Häng här

Krok

Tryck
(haka loss)

• Haka loss inomhusenheten från 
installationsplåten genom att dra 
inomhusenheten utåt samtidigt som angiven del 
på undersidan trycks in.

Tryck
Tryck

KRAV
Den nedre delen av inomhusenheten kan vara 
flytande, på grund av rörens skick och du får 
inte fixera den i monteringsplattan. I så fall 
använder du de medföljande skruvarna för att 
fixera enheten och monteringsplattan.
Särskilt när slangarna dras ut från vänster
sida måste enheten skruvas fast på
monteringsplattan.

SkruvSkruv

1. Dra dräneringsslangen snett neråt.

ANMÄRKNING
• Hål bör göras i en svag nerförslutning på 

utomhussidan.

2. Tillsätt vatten i dräneringsskålen och 
kontrollera att vattnet dräneras till 
utomhussidan.

3. Isolera den extra dräneringsslangens 
anslutningsdel med ett skyddsrör, när en 
extra dräneringsslang ansluts.

Minst
50 mm

Höj inte upp 
dräneringsslangen.

Forma inte
dräneringsslangen 
i ett vågmönster.

Stoppa inte ner
dräneringsslangens
ände i vatten.

Stoppa inte ner
dräneringsslangens
ände i ett
dräneringsdike.

Dräneringsslang Förlängd 
dräneringsslang

Inuti rummet

Skyddsrör

 FÖRSIKTIGHET
Ordna dräneringsröret för korrekt dränering från
enheten.
Undermålig dränering kan resultera i fuktdroppar.

Detta luftkonditioneringsaggregat är konstruerat
så att vatten från fukt som bildas på baksidan
av inomhusenheten samlas in och tappas ut i
dräneringsskålen.
Förvara därför inte strömkabeln eller andra delar
ovanför dräneringsledaren.

Vägg

Utrymme för rör

Dräneringsledare
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Tillåten rörlängd och 
höjdskillnad

Detta varierar beroende på utomhusenheten.
För närmare information hänvisar vi till 
utomhusenhetens installationsanvisning.

Flänsning
 Kapa röret med en rörkap.

 Ta bort alla grader.
 Kvarvarande grader kan orsaka gasläcka.
 Sätt i en flänsmutter i röret och flänsa röret.
Eftersom flänsstorlekarna för R32 eller R410A 
skiljer sig gentemot flänsarna för köldmedie 
R22, rekommenderas du att använda de nya 
verktyg som tillverkats för R32 eller R410A. 
De konventionella 
verktygen kan dock 
användas om man 
justerar kopparrörets 
utsticksmarginal.

q Utsticksmarginal vid flänsning: B (Enhet: mm)
Styv (Kopplingstyp)

Kopparrörets
ytterdiam. Använt verktyg Konventionellt

verktyg används

6,4 , 9,5 0,5 till 1,0 1,0 till 1,5

12,7 , 15,9 0,5 till 1,1 1,5 till 2,0

q Flänsdiameter: A (Enhet: mm)

Kopparrörets ytterdiam. A +0
-0,4

6,4 9,1

9,5 13,2

12,7 16,6

15,9 19,7

B

9 DRAGNING AV KÖLDMEDIERÖR

Dragning av köldmedierör
1. Använd kopparrör med minst 0,8 mm 

tjocklek. (Om rörstorleken har diameter 
15,9 med 1,0 mm eller mer.)

2. Flänsmuttern och flänsen fungerar också 
på ett annat sätt än dem för konventionella 
köldmedier.

 Ta ut flänsmuttern som sitter på 
luftkonditioneringens huvudenhet och 
använd den.

KRAV
När köldmedelsslangen är lång monterar du 
stödfästen var å 2,5 till 3 m och kläm fast 
köldmedelsslangen i dem. I annat fall kan 
onormala ljud uppstå.

 FÖRSIKTIGHET
FYRA VIKTIGA PUNKTER VID RÖRARBETE
1. Det är inte tillåtet att använda 

återanvändbara mekaniska anslutningar och 
flänskopplingar inomhus. Tätningsdelarna 
måste förnyas när mekaniska anslutningar 
återanvänds inomhus. Flänskomponenten 
måste omfabriceras om den ska 
återanvändas inomhus.

2. Tät koppling (mellan rör och enhet)
3. Evakuera luften i anslutningsrören med hjälp 

av en VAKUUMPUMP.
4. Sök efter läckande gas. (I kopplingar)

Rörstorlek

(diam.: mm)

RAV
RÖRSTORLEK (mm)

Gassida Vätskesida

RM561 12,7 6,4

RM801 15,9 9,5
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KRAV
Om man drar åt för hårt kan muttern spricka
beroende på installationsförhållandena.
Dra åt muttern med specificerat 
åtdragningsmoment.

Rördragning med utomhusenhet.
• Formen på ventilen skiljer sig beroende på 

utomhusenheten.
 För mer information om installation, se 

utomhusenhetens installationshandbok.

Värmeisolering
Värmeisolering för rören bör göras separat för 
vätskesidan och gassidan. Eftersom både rören 
för vätska och gas blir kalla under kylning, bör 
tillräcklig värmeisolering göras för att förhindra 
kondensering.
• Värmeisolator med en värmeresistans på 120 °C 

eller mer måste användas för gassidans rör.
• Röranslutningsdelen för inomhusenheten måste 

värmeisoleras ordentligt och tätt med den 
medföljande värmeisolatorn.

Fixera med vinyltejp

Lokalt sidorörVärmeisolator
(medföljer)

KRAV
Sätt på värmeisolering på rörets anslutningsdel 
på inomhusenheten ordentligt upp till roten utan 
att någon del av röret är blottad (ett rör med 
blottade delar orsakar vattenläckage).

Lufttäthetstest/luftning etc.
För lufttäthetstest, luftning, påfyllning av 
köldmedium och gasläckagekontroll, följ 
installationshandboken som medföljer 
utomhusenheten.

 FÖRSIKTIGHET
• Skrapa inte den flänsade delens inneryta när 

du avlägsnar grader.
• Flänsbearbetning under förhållanden 

med skrapningar på innerytan för 
flänsbearbetningsdelen orsakar gasläcka.

• Kontrollera så att den flänsade delen inte 
är skrapad, deformerad, har några avsteg, 
är tillplattad, och att det inte finns några 
spånavfall som sitter fast eller andra problem 
efter flänsningen.

• Använd inte kylande maskinolja mot flänsytan.

* Vid flänsning med det 
konventionella flänsningsverktyget, 
dra ut det ungefär 0,5 mm mer 
än för R22 för att justera till den 
specificerade flänsningsstorleken. 
Kopparrörsmätaren är användbar 
för justering av storleken på den 
utskjutande marginalen.

A

Dra åt anslutningen

 FÖRSIKTIGHET
• Använd inte för mycket moment. Annars kan 

muttern spricka på grund av förhållandena.

(Enhet: N•m)

Kopparrörets ytterdiam Åtdragningsmoment
6,4 mm (diam.) 14 till 18 (1,4 till 1,8 kgf•m)
9,5 mm (diam.) 33 till 42 (3,3 till 4,2 kgf•m)

12,7 mm (diam.) 50 till 62 (5,0 till 6,2 kgf•m)
15,9 mm (diam.) 68 till 82 (6,8 till 8,2 kgf•m)

q Åtdragningsmoment för flänsade 
rörkopplingar

Felaktigt anslutna kopplingar kan orsaka 
gasläckor, men även orsaka problem med 
systemets kylning.
Rikta in anslutningsrörens centrum efter varandra 
och dra åt flänsmuttern så hårt som möjligt 
med dina fingrar. Dra sedan åt muttern med en 
skiftnyckel och en momentnyckel på det sätt som 
visas på bilden.

Arbeta med dubbel skruvnyckel
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Öppna utomhusenhetens
ventiler helt.

Öppna ventilen på utomhusenheten helt. En 
insexnyckel behövs till att öppna ventilen.
För närmare information hänvisar vi till 
utomhusenhetens installationsanvisning.

Gasläckagekontroll
Kontrollera med hjälp av en läckagedetektor eller 
såpvatten om det förekommer gasläckor, från 
röranslutningssektionen eller ventilens kåpa.

KRAV
Använd en läckagedetektor tillverkad 
uteslutande för HFC-köldmediet (R410A, 
R134a, R32, osv.).

A/B-val för trådlös fjärrkontroll
Två trådlösa fjärrkontroller kan användas var för 
sig, när två luftkonditioneringar är installerade 
nära varandra.

Inställning av trådlös fjärrkontroll B

1 Tryck på knappen TEMPORARY  på
inomhusenheten för att slå på
luftkonditioneringsaggregatet.

2 Rikta den trådlösa fjärrkontrollen mot
inomhusenheten.

3 Tryck in och håll knappen  på den
trådlösa fjärrkontrollen intryckt med
spetsen på en blyertspenna e.dyl.
”00” visas på skärmen.

4 Tryck på  medan  . hålls intryckt. ”B”
visas på skärmen samtidigt som ”00”
slocknar och luftkonditioneringen slås av.
Trådlös fjärrkontroll B har memorerats.

Indikeringen ”B”
Indikeringen ”00”

ANMÄRKNING
• Upprepa åtgärderna ovan för att återställa 

den trådlösa fjärrkontrollen till trådlös 
fjärrkontroll A.

•  ”A” anges inte på en trådlös fjärrkontroll.
•  Fabriksinställningen för varje trådlös 

fjärrkontroll är ”A”.
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10 ELEKTRISK ANSLUTNING

 VARNING
• Använd specificerade kablar för anslutning till kopplingsplintarna. Fäst kablarna ordentligt 

för att förhindra att kopplingarna skadas av yttre belastningar på kopplingsplintarna.
 Slarvig anslutning eller fastsättning kan resultera i brand eller annat problem.
• Anslut jordkabeln (jordning).
 Ofullständig jordning orsakar elektriska stötar.

Anslut aldrig jordkablar till gasrör, vattenledningar, åskledare eller telefonjordkablar.
• Enheten ska installeras i enlighet med nationella bestämmelser för elektriska installationer.
 Om strömkretsen har för låg kapacitet eller installationen är undermålig, så kan det resultera i 

elektriska stötar eller brand.

 FÖRSIKTIGHET
• Angående specifikationer för strömförsörjning hänvisar vi till utomhusenhetens installationsanvisning.
•  Anslut inte 220 – 240 V ström till kopplingsplintarna ( A  , B  ) för styrkablar. I så fall kommer 

systemet att strejka.
•  Se till att inte skada eller repa den ledande kärnan och den inre isoleringen på nätkablar och 

systemförbindelsekablar när de skalas.
•  Dragningen av elkablar ska göras så att de inte kommer i kontakt med rördelar som har mycket hög 

temperatur. 
 Höljet kan smälta och resultera i en olycka.

• Slå inte på strömmen till inomhusenheten förrän avluftning av köldmedierören är slutförd.

Specifikationer för systemförbindelsekablar

Systemförbindelsekablar* Minst 4 × 1,5 mm² 
(H07 RN-F eller 60245 IEC 66) Upp till 70 m

*Antal kablar × kabeltjocklek

Anslutning av fjärrkontrollen

Fjärrkontrollens ledning, kablar mellan fjärrkontroller Kabelstorlek: 2 × 0,5 till 2,0 mm²

Total kabellängd för anslutning av fjärrkontroll 
och anslutning mellan fjärrkontroller = 
L + L1 + L2 + … Ln

Gäller endast trådbunden typ Upp till 500 m
2 fjärrkontroller Upp till 300 m
2 fjärrkontroller inklusive en
trådlös fjärrkontroll Upp till 400 m

Total kabellängd för anslutning mellan fjärrkontroller = L1 + L2 + … Ln Upp till 200 m

 FÖRSIKTIGHET
Fjärrkontrollkabeln och systemförbindelsekablarna kan inte dras parallellt så att de vidrör 
varandra och kan inte förvaras i samma kabelrör. Om det görs kan brus eller andra faktorer 
orsaka problem i styrsystemet.

Anslutning av
fjärrkontrollen

Inomhusenhet

Fjärrkontroll

Inomhusenhet Inomhusenhet Inomhusenhet

Kabeldragning mellan fjärrkontroller (max. 8 enheter)
LnL2L1

L
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Kabeldragning mellan inomhusenhet och utomhusenhet

1 Kopplingsschemana nedan visar kabelanslutningar mellan inomhus- och utomhusenheter 
och mellan inomhusenheter och fjärrkontroll. De kablarna som anges av streckade linjer eller
prickstreckade linjer anskaffas lokalt.

2 Referera till kopplingsscheman för både inomhus- och utomhusenheter.
3 Inomhusenheten strömförsörjs via utomhusenheten.

Kopplingsschema
q En inomhusenhet q Två inomhusenheter samtidigt

A B

1

1

2

2

3

3

Fjärrkontroll

Anslutning av fjärrkontrollen

Inomhussidan

Utomhussidan

Systemförbindelsekablar

Strömförsörjning

A B

1 2 3

A B

1

1

2

2

3

3

Fjärrkontroll
Kabeldragning mellan
fjärrkontroller

Anslutning av fjärrkontrollen

Inomhussidan

Utomhussidan

Systemförbindelsekablar

Strömförsörjning

Strömkablar
mellan
inomhusenheterna

Inomhus-
sidan

q Samtidigt trippel- och dubbeltvillingsystem

A B

1 2 3

A B

1 2 3

A B

1 2 3

A B

1 2 3

1 2 3

Inomhussidan

Utomhussidan

Fjärrkontroll

Anslutning av 
fjärrkontrollen

Systemförbindelsekablars

Strömförsörjning

Inomhus-
sidan

Inomhus-
sidan

Inomhus-
sidan

Strömkablar mellan
inomhusenheterna

Strömkablar mellan
inomhusenheterna

Strömkablar 
mellan
inomhusenheterna

Kabeldragning
mellan
fjärrkontroller

Kabeldragning
mellan
fjärrkontroller

Kabeldragning
mellan
fjärrkontroller

Trippelsystem

Dubbeltvillingsystem

* Använd 2-kärnig skärmad kabel (MVVS 0,5 till 2,0 mm² eller däröver) till fjärrkontrollsanslutning i 
samtidigt tvillingsystem, samtidigt trippelsystem eller samtidigt dubbeltvillingsystem för att undvika 
störningar. Var noga med att jorda båda ändarna av de skärmade kablarna.

*  Anslut jordkablar för varje inomhusenhet i samtidigt tvillingsystem, samtidigt trippelsystem eller 
samtidigt dubbeltvillingsystem.
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Kablage till kabelansluten fjärrkontroll
•  Eftersom den kabelanslutna fjärrkontrollens kabel saknar polaritet, är det inga problem om 

anslutningarna till inomhusenhetens terminalblock A och B kastas om.

q Kopplingsschema

A
B

A
B

Terminalblock för
inomhusenhetens
fjärrkontrollkablage.

Kabelansluten fjärrkontrolls
ledning (Köps lokalt)

Terminalblock

Kabelansluten
fjärrkontroll
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Strömförsörjningens terminalblock

Terminalblock för
kommunikation/
fjärrkontrollens
kablage

Jordskruv

Klämbas

Skruv

Kabelklämma
Skruv

Terminalkåpa

Skruv

N
L

3

Jordledning

75 mm

55 mm

20 mm

10 mmCirka 
150 mm

Strömförsörj-
ningens
ledning

<Skalningslängd för strömförsörjningens ledning>

Kabelansluten
fjärrkontrolls
ledning

Terminalblock
för styrning/
kabelansluten
fjärrkontroll

Kabelklämma

Styrledning

Jordningsskruv 
för skärmkabel

Strömförsörjningens
terminalblock

Kabelklämma

Strömförsörjningens 
ledning Klämbas

Jordskruv för
strömförsörjningens 
ledning

Kabelanslutning

Hur du ansluter strömförsörjningens 
kablage och styrkablage
Strömförsörjningens ledningar och styrledningarna 
kan anslutas utan att du tar bort frontpanelen.

KRAV
Anslut strömförsörjningens ledning efter att ha 
anslutit styrledningen för denna modell.

 1. Ta bort luftintagets galler.
  Öppna gallret uppåt och dra det mot dig.
 2. Ta bort terminalkåpan och klämbasen.
 3. Sätt i strömförsörjningens ledning och 

styrledningen (enligt lokala föreskrifter) i 
väggens rörhål.

 4. Ta ut strömförsörjningens ledning ur 
kabelfacket på bakpanelen så att den 
sticker ut ca 150 mm från fronten.

 5. Sätt in styrledningen i styr/kabelanslutna 
fjärrkontrollens terminalblock U3 , U4 , A , 
B  och fäst den ordentligt med skruvar.

 6. Kläm fast styrledningen med 
sladdklämman.

 7. Montera klämbasen med en skruv.
 8. Sätt in strömförsörjningens ledning i 

terminalblocket och fäst den ordentligt 
med skruvar. Åtdragningsmoment: 
1,2 N·m (0,12 kgf·m) Säkra jordledningen 
med jordskruven.

 9. Kläm fast strömförsörjningens ledning 
med sladdklämman.

 10. Montera terminalkåpan och gallret på 
inomhusenheten.

 FÖRSIKTIGHET
• Se till att följa kopplingsschemat på insidan 

av frontpanelen.
• Kontrollera lokala elektriska kablar och 

förekomsten av särskilda anvisningar eller 
begränsningar gällande kabeldragning.

• Kläm inte styrledningen när du monterar 
klämbasen.
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Kabelanslutning
(tvillingsystem, trippelsystem,
dubbeltvillingsystem)

1 Anslut en överenhet enligt anvisningarna 
för kabelanslutning för enkelsystem.

2 Anslut systemförbindelsekabel 1 och 2 för
efterföljande enhet till koppling 1 och 2 på
respektive kopplingsplint.
Systemförbindelsekabel 3 används ej.

3 Anslut jordkabeln till jordskruven på
undersidan av det elektriska styrskåpet.

4 Kläm fast systemförbindelsekabeln med
kabelklämman.

5 Fäst anslutningsskyddet och
luftintagsgallret i inomhusenheten.

q Vid användning av valfri trådansluten 
fjärrkontroll

Systemförbindelsekabeln och kabeln till den 
trådanslutna fjärrkontrollen kan anslutas utan att 
frontpanelen tas loss.

1 Ta bort luftintagsgallret.
Öppna luftintagsgallret uppåt och dra det utåt.

2 Ta bort anslutningsskyddet och 
klämbasen.

3 För in systemförbindelsekabeln och 
kabeln till den trådanslutna fjärrkontrollen 
(enligt lokala bestämmelser) i rörhålet i 
väggen.

4 Ta ut systemförbindelsekabeln och kabeln
till den trådanslutna fjärrkontrollen ur
kabelrännan på den bakre panelen, så 
att de sticker ut ungefär 150 mm från 
framsidan.

5 Skjut in kabeln till den trådanslutna
fjärrkontrollen helt i kopplingsplinten för
trådansluten fjärrkontroll/centralstyrning
( A , B ) och fäst den ordentligt med
skruvar.
• Skala av c:a 9 mm av kabeln som ska 

anslutas.
•  En 2-kärnig kabel utan polaritet används 

för anslutning av den trådanslutna 
fjärrkontrollen. (0,5 mm² till 2,0 mm² kablar).

6 Kläm fast den trådanslutna fjärrkontrollens
kabel med kabelklämman.

7 Montera fast klämbasen med en skruv.

8 Skjut in systemförbindelsekabeln helt i
kopplingsplinten och fäst den ordentligt
med skruvar.
Åtdragningsmoment: 1,2 N·m (0,12 kgf·m)
Fäst jordkabeln med jordskruven.

9 Kläm fast systemförbindelsekabeln med
kabelklämman.

10 Fäst anslutningsskyddet och
luftintagsgallret i inomhusenheten.

 FÖRSIKTIGHET
• Se till att följa kopplingsschemat på insidan 

av frontpanelen.
•  Kontrollera lokala elektriska kablar och 

förekomsten av särskilda anvisningar eller 
begränsningar gällande kabeldragning.

•  Se till att den trådanslutna fjärrkontrollens 
kabel inte kläms vid montering av klämbasen.
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11 TILLÄMPAD STYRNING
En kabelansluten fjärrkontroll behövs för denna funktion. Den här funktionen kan inte användas med en
trådlös fjärrkontroll.

KRAV
• När luftkonditioneringsaggregat används 

första gången tar det ungefär 5 minuter 
innan fjärrkontrollen blir tillgänglig efter 
strömpåslag. Detta är normalt.

 <När strömmen slås på för första gången 
efter installation>

 Det tar cirka 5 minuter innan fjärrkontrollen 
blir tillgänglig.

Ström-
påslag

“SETTING”
blinkar

“SETTING”
släcks

Fjärrkon-
trollen är 
tillgänglig

C:a 5 minuter

 <När strömmen slås på för andra gången 
(eller följande gånger)>

 Det tar cirka 1 minut innan fjärrkontrollen blir 
tillgänglig.

Ström-
påslag

“SETTING”
blinkar

“SETTING”
släcks

Fjärrkon-
trollen är 
tillgänglig

Approx. 1 minutes

• Normala inställningar gjordes när 
inomhusenheten levererades från fabriken.

 Ändra inomhusenhetens inställningar vid 
behov.

• Använd den trådanslutna fjärrkontrollen för 
att ändra inställningarna.

 * Inställningarna kan inte ändras med den 
trådlösa fjärrkontrollen, den sekundära 
fjärrkontrollen eller med system utan 
fjärrkontroll. (gäller endast central 
fjärrkontroll).

  Installera därför den trådanslutna 
fjärrkontrollen för att ändra inställningarna.

Grundläggande tillvägagångssätt 
för ändring av inställningar

Ändra inställningarna medan
luftkonditioneringsaggregatet inte är i gång.
(Stoppa luftkonditioneringsaggregatet innan några
inställningar görs.)

 FÖRSIKTIGHET
Ställ endast in det kodnummer som anges 
i följande tabell. Ställ INTE in något annat 
kodnummer.
Om ett kodnummer som inte finns listat ställs in, 
så kan det hända att luftkonditioneringsaggregatet 
inte fungerar eller att något annat problem med 
produkten uppstår.
* De indikeringar som visas under pågående 

inställning skiljer sig från de för tidigare 
fjärrkontroller (AMT31E) (fler kodnummer 
förekommer).

1

6

1
3

25

4

1 Tryck på knappen  och knappen TEMP. 
 samtidigt i minst 4 sekunder.

Efter en stund blinkar displayen såsom visas i
figuren.
Bekräfta att CODE No. är [01].
• Om CODE No. inte är [01], tryck på 

knappen  för att radera displayinnehållet, 
och upprepa proceduren från början.
(Fjärrkontrollen accepterar inga 
kommandon under en stund efter att 
knappen  har tryckts in.)

(* Displayinnehållet varierar med
inomhusenhetens modell.)
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Ändra belysningstiden för
filtersignalen

Beroende på installationsförhållanden kan du
ändra den tid som filtersignalen visas (avisering
om filterrengöring).
Följ grundläggande anvisningar 
(1 → 2 → 3 → 4 → 5 → 6).
• För CODE No.. i Procedur 3, ange [01].
• För [SET DATA] i procedur 4 väljer du 

SET DATA i belysningstiden för filtersignalen i 
följande tabell.

SET DATA Filtersignalens belysningstid
0000 Ingen

0001 150H (Fabriksinställning)

0002 2500H

0003 5000H

0004 10000H

För att tillförsäkra bättre
uppvärmningseffekt

När det är svårt att erhålla en tillfredsställande
uppvärmning på grund av installationsplatsen av
inomhusenheten eller rummets utformning, kan
detekteringstemperaturen för uppvärmningen 
höjas.
Använd även en luftcirkulator e.dyl. för att 
cirkulera varm luft nära taket.
Följ grundläggande anvisningar 
(1 → 2 → 3 → 4 → 5 → 6).
• För CODE No.. i Procedur 3, ange [06].
• För inställd data i Procedur 4, välj 

SET DATA för det värde på avvikelse i 
detekteringstemperaturen som ska ställas in 
från tabellen nedan.

SET DATA Värde på avvikelse i
detekteringstemperatur

0000 Ingen avvikelse

0001 +1°C

0002 +2°C (Fabriksinställning)

0003 +3°C

0004 +4°C

0005 +5°C

0006 +6°C

2 Vid varje tryckning på knappen  
ändras i tur och ordning numret på
inomhusenheten i styrgruppen. Välj den
inomhusenhet vars inställningar ska 
ändras.
Fläkten för den valda enheten är i drift.
Inomhusenheten för vilken inställningar ska
ändras kan bekräftas.

3 Ange CODE No. [  ] med knapparna
TEMP.  / .

4 Välj SET DATA [  ] med knapparna
TIME  /  .

5 Tryck på  knappen. När displayen 
ändras från blinkningar till att vara tänd, är
inställningen slutförd.
• Om du vill ändra inställningarna för en 

annan inomhusenhet, upprepa från 
Procedur 2.

• Om du vill ändra andra inställningar för 
den valda inomhusenheten, upprepa från 
Procedur 3.

 Använd knappen  till att rensa 
inställningarna. 
Om inställningar ska göras efter tryckning 
på knappen  , så upprepa åtgärderna 
från och med punkt 2.

6 När inställningarna är slutförda, tryck på
knappen  för att bekräfta inställningarna.
När du trycker på knappen , blinkar 
”SETTING” och sedan tas displayinnehållet 
bort och luftkonditioneringen ställs i normalt 
stoppläge. 
(Medan ”SETTING” blinkar, accepterar
fjärrkontrollen inga kommandon.)
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Energisparläge
¿ Utförande av inställningar för 

energisparläge
* Om en utomhusenhet används blir effektnivån 

kvar fast på 75 % oavsett värdet på displayen.

1 Tryck på knappen  i minst 4 sekunder 
medan luftkonditioneringsaggregatet inte 
är i gång.

 blinkar.
Indikerar CODE No. ”C2”.

2 Välj den inomhusenhet som ska ställas in
genom att trycka på  (vänster sida 
av knappen).
Vid varje tryckning på knappen ändras
numret på enheten enligt följande:

UNIT No.
1-1

UNIT No.
1-2

UNIT No.
1-3

UNIT No.
1-4

Fläkten för den valda enheten är i drift.

3 Justera energisparinställningen genom att
trycka på knapparna TIME  /  .
Vid varje tryckning på knappen ändras
effektnivån med 1 % inom omfånget 100 %
till 50 %.
* Fabriksinställningen är 75 %.

Inställning av effektnivå i
energisparläge

4 Bekräfta inställningen genom att trycka på
knappen  .

5 Tryck på  knappen för att slutföra
inställningen.

Funktion för att med
fjärrkontrollen växla till
övervakning

Denna funktion kan användas för att ta fram
serviceövervakningsläget via fjärrkontrollen 
under en testkörning och så hämta uppgifter 
om temperaturer för sensorer i fjärrkontrollen, 
inomhusenheten och utomhusenheten.

1 3
4

2

1 Tryck på knapparna  och  samtidigt i
minst 4 sekunder för att ta fram
serviceövervakningsläget.
Indikatorn för serviceövervakning tänds 
och numret på överinomhusenheten visas 
först. CODE No.  visas också.

2 Tryck på knapparna TEMP.  /  för att
välja numret på sensorn (CODE No.) som
ska övervakas. (Se nedanstående tabell.)

3 Tryck på  (vänster sida av knappen)
för att välja den inomhusenhet som ska
övervakas. Sensortemperaturerna för
inomhusenheterna och deras 
utomhusenhet i styrgruppen visas.
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Justering av luftriktning
1. Med hjälp av fjärrkontrollen ändrar du 

luftriktningen i upp/ned-led genom att flytta det 
horisontella gallret.

2. Justera luftriktningen i höger/vänster-led genom 
att böja luftutsläppets vertikala galler med 
händerna.

KRAV
Vidrör inte det horisontella gallret direkt med
händerna, annars kan problem uppstå.
För hantering av det horisontella gallret, se
användarhandboken som medföljer
utomhusenheten.

4 Tryck på knappen  för att återgå till 
normal visning.

Inomhusenhet data
CODE 

No. Datanamn

01 Rumstemperatur (fjärrkontroll)
02 Inomhusenhet intagets lufttemperatur (TA)

03 Inomhusenhet värmeväxlare (spole) 
temperatur (TCJ)

04 Inomhusenhet värmeväxlare (spole) 
temperatur (TC)

F3 Inomhusenhet fläkt totalt ant. drifttimmar 
(x1 h)

Data för utomhusenhet
CODE 

No. Datanamn

60 Utomhusenhet värmeväxlare (spole)
temperatur (TE)

61 Utomhustemperatur (TO)
62 Kompressor utblås temperatur (TD)
63 Kompressor insug temperatur (TS)
64 —
65 Kylfläns temperatur (THS)
6A Driftström (x1/10)
F1 Kompressors totala antal drifttimmar (x100 h)
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Gruppstyrning

Samtidigt tvilling-, trippel- och dubbeltvillingsystem
En kombination med en utomhusenhet medger samtidig på- och avslagning av inomhusenheterna. 
Följande systemmönster är tillgängliga.
- Två inomhusenheter för ett tvillingsystem
- Tre inomhusenheter för ett trippelsystem
- Fyra inomhusenheter för ett dubbeltvillingsystem

q Tvillingsystem

Utomhusenhet

Inomhusenhet

Fjärrkontroll

Inomhusenhet

Addressinställning slutförs vid strömpåslag (ON)

q Trippelsystem

Utomhusenhet

Inomhusenhet

Fjärrkontroll

Inomhusenhet Inomhusenhet

Addressinställning slutförs vid strömpåslag (ON)

q Dubbeltvillingsystem

Utomhusenhet

Inomhusenhet

Fjärrkontroll

Inomhusenhet Inomhusenhet Inomhusenhet

Addressinställning slutförs vid strömpåslag (ON)

• Angående tillvägagångssätt för kabeldragning hänvisas till ”Elektrisk anslutning” i denna anvisning.
•  När strömförsörjningen har slagits på, inleds den automatiska adressinställningen och på displaydelen 

blinkar den adress som håller på att ställas in.
Medan den automatiska adressinställningen pågår, accepterar fjärrkontrollen inga kommanden.

Den tid som krävs för att avsluta den automatiska adresseringen är cirka 5 minuter.
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Gruppstyrning för system av flera enheter
En fjärrkontroll kan styra upp till 8 inomhusenheter som en grupp.

q Gryppstyrning i singelsystem

Utomhusenhet Utomhusenhet Utomhusenhet Utomhusenhet Utomhusenhet

Inomhusenhet

Fjärrkontroll
(Max. 8 enheter)

Inomhusenhet Inomhusenhet Inomhusenhet Inomhusenhet

Addressinställning slutförs vid strömpåslag (ON)

• Angående tillvägagångssätt för kabeldragning till ett system med individuell linje (identisk 
köldmedielinje) hänvisas till ”Elektrisk anslutning”.

• Kabeldragning mellan linjer utförs på följande sätt.
 Anslut kopplingsplinten (A/B) på inomhusenheten ansluten till en fjärrkontroll till kopplingsplintarna 

(A/B) på övriga inomhusenheter genom att ansluta fjärrkontrollens kabel för anslutning mellan enheter.
• När strömförsörjningen har kopplats in startar den automatiska adressinställningen och på skärmen 

blinkar den adress som håller på att ställas in i ungefär 3 minuter. Medan den automatiska 
adressinställningen pågår, accepterar fjärrkontrollen inga kommanden.

Den tid som krävs för att avsluta den automatiska adresseringen är cirka 5 minuter.

ANMÄRKNING
I vissa fall är det nödvändigt att ändra adressen manuellt när adressen har ställts in automatiskt 
beroende på systemkonfigurationen av gruppstyrningen.
• Följande systemkonfiguration består komplicerade system där enheter i samtidigt tvillingsystem och 

samtidigt trippelsystem manövreras som en grupp av en fjärrkontroll.

(Exempel) Gruppmanövrering för komplicerat system

Linjesystem

Efter automatisk
adressinställning

Efter ändring av
manuell

adressinställning

(exempel på 
slumpvis inställning)

(exempel på ändring 
av adressinställning)

Adress: 1-1-1

Adress: 1-1-2

Adress: 2-1-2

Adress: 2-1-2

Adress: 2-2-2

Adress: 3-3-1

Adress: 3-1-2

Adress: 3-1-2

Adress: 3-2-2

Adress: 2-2-2

Adress: 3-3-2

Adress: 1-2-2

Inomhusadress

Linjeadress Gruppadress

Åtgärdsexempel 
1

Utomhusenhet

<Enkelsystem> <Tvillingsystem> <Trippelsystem>

Utomhusenhet Utomhusenhet

Inomhusenhet Inomhusenhet Inomhusenhet Inomhusenhet

Fjärrkontroll

InomhusenhetInomhusenhetInomhusnummer

Adressen ovan ställs in vid automatisk adressering medan strömmen är påslagen. Linjeadresser 
och inomhusadresser ställs dock in slumpvis. Ändra därför inställningen för att matcha 
linjeadresser med inomhusadresser.
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[Åtgärdsexempel]
Procedur för manuell adressinställning
Ändra inställningen medan driften är stoppad.
(Avbryt driften av enheten.)

2, 61

7

3 -1, 
4
5
6

 -1, 
 -1,

7

3 -3, 
4 -3, 

3 -2, 
4 -2, 
5 -2

5 -3 

1 Tryck samtidigt in knapparna  +  +  
i minst 4 sekunder. Efter en stund blinkar 
displaydelen såsom visas nedan.
Kontrollera att visad CODE No. är [10].
• När CODE No. är något annat än [10], tryck 

på knappen  för att radera visningen 
och upprepa proceduren från första steget. 
(Efter tryckning på knappen  accepterar 
fjärrkontrollen inga kommandon under cirka 
1 minut.)
(För en gruppstyrning, kommer numret på 
den först visade inomhusenheten att bli 
överenhet.)

(* Visningen ändras i enlighet med
modellnr på inomhusenheten.)

2 Vid varje tryckning på knappen  
visas inomhusenhetsnumret (UNIT No.) i
gruppstyrningen i ordningsföljd. Välj den
inomhusenhet vars inställning ska ändras.
I detta läge går det att bekräfta positionen för
inomhusenheten vars inställning 
ändras eftersom fläkten för den valda 
inomhusenheten är i drift.

3
1) Ange CODE No. [12] med knapparna 

TEMP.   /  .
(CODE No. [12]: linjeadress)

2) Ändra linjeadressen från [3] till [2] med 
knapparna TIME  /  .

3) Tryck på knappen  I detta läge 
avslutas inställningen när visningen 
ändras från blinkning till att vara tänd.

Inomhus UNIT No. innan inställningsändring visas.

4
1) Ange CODE No. [13] med knapparna 

TEMP.  /  .
 (CODE No. [13]: inomhusadress)
2) Ändra inomhusadressen från [3] till [2] 

med knapparna TIME  / .
3) Tryck på knappen  .
 I detta läge avslutas inställningen när 

visningen ändras från blinkning till att 
vara tänd.

Inomhus UNIT No. innan inställningsändring visas.

5
1) Ange CODE No. [14] med knapparna 

TEMP.  /  .
 (CODE No. [14]: gruppadress)
2) Ändra SET DATA från [0001] till [0002] 

med knapparna TIME  / . 
(SET DATA [överenhet: 0001] 
[efterföljande enhet: 0002])

3) Tryck på knappen  .
 I detta läge avslutas inställningen när 

visningen ändras från blinkning till att 
vara tänd.

Inomhus UNIT No. innan inställningsändring visas..



Installationshandbok

‒ 36 ‒ 36-SV

6 Om det finns en annan inomhusenhet som
ska ändras, upprepa procedur 2 till 5 för 
att ändra inställningen.
Tryck på  för att välja 
inomhusenhetsnumret (UNIT No.) före 
ändring av inställningen, ange CODE No. 
[12], [13], [14] i ordningsföljd med
knapparna TEMP.   /   och kontrollera
sedan det ändrade innehållet, efter att
ovanstående inställningen är slutförd.

Kontroll av adressändring före ändring:
[3-3-1] → efter ändring: [2-2-2]

Genom att trycka på knappen  raderas
innehållet i inställningen som ändrades.
(I detta fall upprepas åtgärderna från och med
punkt 2.)

Inomhus UNIT No. innan inställningsändring visas.

7 Kontrollera det ändrade innehållet och
tryck sedan på knappen   (inställningen
bekräftas). Vid tryckning på knappen  
(inställningen bekräftas). Vid tryckning på
knappen  accepterar fjärrkontrollen inga
kommandon under cirka 1 minut.)
* Om kommandot från fjärrkontrollen inte 

accepteras även när 1 minut eller mer har 
passerat sedan knappen  trycktes in, kan 
man tänka sig att adressinställningen är 
inkorrekt. 
I sådant fall måste den automatiska 
adressen ställas in igen. 
Upprepa därför åtgärderna för 
inställningsändring från och med punkt 1.

Att hitta positionen för motsvarande
inomhusenhet när inomhus UNIT No. är
känt
Kontrollera positionen under driftstopp. 
(Avbryt driften av anläggningen.)

21, 3
1

1 Tryck samtidigt in knapparna  +  
minst 4 sekunder.
Efter en stund blinkar displaydelen och 
displayen har nedanstående utseende.
I detta läge kan positionen kontrolleras 
eftersom fläkten för inomhusenheten är i 
drift.
• För gruppstyrningen visas UNIT No. som 
   [  ] och fläktarna för alla inomhusenheter 

i gruppstyrningen är i drift. Kontrollera att 
visad CODE No. är [01].

•  När CODE No. är något annat än [01], tryck 
på knappen  för att radera visningen 
och upprepa proceduren från första steget. 
(Efter tryckning på knappen  accepterar 
fjärrkontrollen inga kommandon under cirka 
1 minut.)

(* Visningen ändras i enlighet med
inomhusenhetens modellnummer.)

2 Vid varje tryckning på knappen  
under gruppstyrning visas 
inomhusenhetsnumret (UNIT No.) i 
gruppstyrningen i ordningsföljd.
I detta läge går det att bekräfta positionen för
inomhusenheten eftersom endast fläkten för
den valda inomhusenheten är i drift.
(För en gruppstyrning kommer numret på den
först visade inomhusenheten att bli 
överenhet.)

3 Tryck efter bekräftelse på knappen  för
att återställa läget till vanligt läge.
Vid tryckning på knappen  slocknar 
indikeringen samtidigt som tillståndet ändras 
till vanligt stoppläge.
(Vid tryckning på knappen  accepterar
fjärrkontrollen inga kommandon under cirka 
1 minut.)
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8 °C drift
Föruppvärmningsdrift kan anges för kalla områden 
där rumstemperaturen faller under noll.

1 Tryck samtidigt in knapparna  +  +  
minst 4 sekunder medan
luftkonditioneringsaggregatet inte är i gång.
Efter en stund blinkar indikeringarna på
skärmen enligt nedan. Kontrollera att visad
CODE No. är [10].
När CODE No. är något annat än [10], tryck 
på knappen  för att radera visningen och 
upprepa proceduren från första steget.
(Efter tryckning på knappen  accepterar
fjärrkontrollen inga kommandon under cirka 
1 minut.)

(* Visningen ändras i enlighet med
modellnr på inomhusenheten.)

2 Vid varje tryckning på knappen 
 visas inomhusenhetsnumret i 

gruppstyrningen i ordningsföljd. Välj den 
inomhusenhet vars inställning ska ändras. 
I detta läge går det att bekräfta positionen 
för inomhusenheten vars inställning 
ändras eftersom fläkten för den valda 
inomhusenheten är i drift.

3 Ange CODE No. [d1] med knapparna 
TEMP.  / .

4 Välj SET DATA [0001] med knapparna TIME 
 / .

SET DATA 8 °C driftinställning

0000 Ingen
(fabriksinställning)

0001 8 °C driftinställning

5 Tryck på knappen  .
I detta läge avslutas inställningen när 
visningen ändras från blinkning till att vara 
tänd.

6 Tryck på knappen  (inställningen
bekräftas).
Vid tryckning på knappen  slocknar
indikeringen samtidigt som tillståndet ändras 
till vanligt stoppläge. (Vid tryckning på 
knappen  accepterar fjärrkontrollen inga 
kommandon under cirka 1 minut.)

Centralstyrningssystem
Luftkonditioneringsaggregat på olika platser kan
manövreras enskilt för varje kylsystem från ett
kontrollrum.
Centralstyrning är inte tillgängligt med den
medföljande trådlösa fjärrkontrollen. Använd en 
valfri trådansluten fjärrkontroll.

q Kabeldragning för centralstyrning
Kopplingsplinten för centralstyrningens
kabelanslutning ( U3  och U4  ) är densamma som 
för valfri trådansluten fjärrkontroll. Anslut
centralstyrningskabeln till kopplingsplintarna 
( U3  och U4  ) på samma vis som kabeln till en valfri 
trådansluten fjärrkontroll.
Vi hänvisar till installationsanvisningen till aktuellt
centralstyrningssystem angående detaljer.

Kabelansluten
fjärrkontrolls
ledning

Terminalblock
för styrning/
kabelansluten
fjärrkontroll

Styrledning

Jordningsskruv 
för skärmkabel

Kabelklämma
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q För central styrning av systemet med SDI- och DI-serierna krävs deras egna inställningar för 
avslutningsmotstånd.

• Använd omkopplaren SW01 för denna inställning.
• Utför inställningen för avslutningsmotstånd endast för den inomhusenhet som har lägst 

linjeadressnummer.

1 2 3

A B

U3 U4

U1
U3

U2
U4

A B

U3 U4

A B

U1
U3

U2
U4

1 2 3 1 2 3

1 2 3 1 2 3

A B

U3 U4 1 2 31 2 3

A B

1 2 3

1 2 3

A B

1 2 3

Kylsystem 1 Kylsystem 2 Kylsystem 3 Kylsystem 4

Enhet för
central-
styrning

Enhet för
central-
styrning Enhet för centralstyrning: Upp till 10 enheter

Utomhu-
senhet

Systemförbindelsekabel
220-240 V växelström, serieanslutning

Centralstyrningskablar

*Anslut endast 1 och 2

Efterföljande
inomhusenhet

Efterföljande
inomhusenhet

Inomhu-
senhet

Efterföljande
inomhusenhet

Inomhusö-
verenhet

Inomhusöver-
enhet

TCC-LINK-
adapter
(tillval)
Krävs för
inomhusenheter
som inte är av
högväggstyp.

Fjärrkontrolls-
kabel

Fjärrkontroll Fjärrkontroll Fjärrkontroll Fjärrkontroll

Gruppdrift (upp till 8 enheter) Tvillingsystem och trippelsystem 
(exempel på trippelsystem)

Linjeadress 1 2 4
SW01 bit1 ON (på) OFF (av) OFF (av)

Anmärkningar
Ställ bit1 på
SW01 i läget 

ON (på)
Fabriksinställning Fabriksinställning

(OFF vid fabriksinställning)
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Hur SW01 ställs in

1 Ta bort frontpanelen.
• Rikta det horisontella spjället i den 

riktning som anges på bilden ovan, innan 
frontpanelen tas bort.

•  Skruva loss skruvarna som håller fast 
frontpanelen och ta loss frontpanelen från 
inomhusenheten.

2 Koppla loss jordkabeln, TC, TCJ-givaren
och motorkabeln (spjällmotor, fläktmotor).

3 Skruva loss skruvarna och ta loss det
elektriska styrskåpet.

4 Ta bort locket på det elektriska styrskåpet
och ställ bit1 för SW01 på kortet i läget ON
(på).
(Rör inte omkopplaren SW02, eftersom den är 
till för annan inställning.)

SW01: OFF
SW02: OFF

SW01: ON
SW02: OFF

ON

1 2

ON

1 2

Fabriksinställning Efter inställning

5 Montera ihop de borttagna delarna genom
att utföra åtgärderna i punkt 1 till 3 i
omvänd ordning.
Placera givare och motorkabel (spjällmotor,
fläktmotor) i ursprungliga positioner.

 FÖRSIKTIGHET
Anslut givaren och motorkabeln ordentligt i 
respektive ursprungslägen. Systemet fungerar 
inte eller andra fel kan uppstå, om de inte 
ansluts korrekt.
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q Möjliggör central manövrering av systemet genom anslutning till centralstyrningssystemet 
TCC-LINK.

Inställning av centralstyrningsadresser
Ställ in inomhusenheternas adresser enligt följande åtgärder efter att luftkonditioneringsaggregat i 
SDI/DI-serierna har anslutits till centralstyrningssystemet TCC-LINK för central manövrering med hjälp 
av denna produkt.

Slutförande av elektriska arbeten

Påslagning av systemet

Automatisk adressinställning

Ställ in centralstyrningsadresser

Klart

Manuell inställning/ändring av linjeadress

Är inomhusenheter under gruppstyrning?

Är alla inomhusenheter under centralstyrning 
inställda som överenheter (gruppadress = 1)?

Ställ in inomhusenheter under centralstyrning som överenheter igen
och ställ in de som är utanför centralstyrning som efterföljande enheter igen.

* Vi hänvisar till ”Procedur för manuell adressinställning”

Nej

* Vi hänvisar till centralstyrningssystemets anvisningar.

Ja

Ja

Nej

Systemet genomför automatiskt
adressinställning efter strömpåslag.

Ändra linjeadresser.
Om automatiskt adressinställning inte har utförts
korrekt, så ställ in adresser manuellt.
* Vi hänvisar till ”Procedur för manuell 

adressinställning”.



Installationshandbok

‒ 41 ‒41-SV

Om du har en kabelansluten fjärrkontroll

2, 4
3

1, 5

Procedur 1
Håll knappen  intryckt i minst 4 sekunder.
[TEST] visas på displayen och du kan välja läge i 
testläget.

Procedur 2
Tryck på knappen  .

Procedur 3
Välj driftläge med knappen  , [COOL] eller 
[HEAT].
• Kör inte luftkonditioneringsaggregatet i något 

annat läge än [COOL] eller [HEAT].
• Funktionen för temperaturkontroll kan inte 

användas under testkörning.
• Feldetektering utförs som vanligt.

Procedur 4
Tryck efter testkörningen på knappen  för
att stoppa testkörningen.
(Visningen på skärmen är densamma som i punkt
1.)

Procedur 5
Tryck på kontrollknappen  för att avbryta
(koppla ur) testkörningsläget.
([TEST] slocknar på skärmen och tillståndet
återgår till normalläge.)

12 PROVKÖRNING
En kabelansluten fjärrkontroll behövs för denna funktion. Den här funktionen kan inte användas med en
trådlös fjärrkontroll.

Före testkörning
• Innan strömförsörjningen kopplas på, utför 

följande procedur.
 1) Med 500 V-megger, kontrollera att det 

finns en resistans på minst 1MΩ mellan 
terminalblocket på strömförsörjningen och 
jord (jordning).

  Om ett motstånd på mindre än 1 MΩ 
detekteras, så kör inte enheten.

 2) Kontrollera att ventilen på utomhusenheten 
är helt öppnad.

• För att skydda kompressorn vid 
aktiveringsögonblicket, låt strömmen vara 
påslagen (ON) i 12 timmar eller mer innan 
driften startas.

 VARNING
• Tryck aldrig på den elektromagnetiska 

kontaktorn för att tvinga fram en testkörning.
(Detta är mycket farligt eftersom 
skyddsenheten inte fungerar.)

• Innan du startar en testkörning, se till att ställa 
in adresser enligt installationshandboken som 
medföljer utomhusenheten.

Så här gör du en testkörning
Använd den trådlösa fjärrkontrollen och 
manövrera enheten som vanligt.
Angående tillvägagångssätt för drift hänvisar vi till
den medföljande bruksanvisningen.
Det går att göra en testkörning med följande
procedur även om driften stoppas genom 
termostat OFF.
För att förhindra en åtgärd i serie, urkopplas den
framtvingade testkörningen när 60 minuter har 
gått och systemet återgår till vanlig drift.

 FÖRSIKTIGHET
• Använd inte den tvingade testkörningen 

i några andra fall än just testkörningen 
eftersom det utsätter enheterna för tung 
belastning.
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Vid användning av trådlös fjärrkontroll
(påtvingad testkörning utförs 
annorlunda)

KRAV
• Följ noga bruksanvisningen för korrekta 

manövreringsåtgärder.
• Avsluta den påtvingade kylningsdriften inom 

kort, eftersom den orsakar extra påfrestning 
på luftkonditioneringen.

• En testkörning av påtvingad uppvärmning 
är inte tillgänglig. Använd reglagen på 
fjärrkontrollen till att utföra en testkörning med 
uppvärmning. 

 Beroende på aktuella temperaturförhållanden 
kan det dock hända att uppvärmning inte kan 
genomföras.

• Kontrollera inomhus- och utomhusenheternas 
kabeldragning/rördragning.

1. Tryck in knappen [RESET] i minst 
10 sekunder, så att ett ”Pi!” ljud hörs och 
påtvingad kylningsdrift kopplas in. Efter 
ungefär 3 minuter startar kylningsdrift. 
Kontrollera att kall luft strömmar ut. 
Kontrollera kabeldragningen igen, om 
driften inte startar.

2. Tryck en gång till på knappen [RESET] 
(i cirka 1 sekund) för att avbryta 
testkörning.

 Spjället stängs och driften stoppas.

Knappen OPERATION /
RESET

• Kontrollera fjärrkontrollens signalöverföring
1. Tryck på knappen “START/STOP” på 

fjärrkontrollen för att kontrollera att drift 
även kan startas med fjärrkontrollen.

 • Beroende på aktuella 
temperaturförhållanden kan det hända 
att ”kylning” inte kan genomföras med 
fjärrkontrollen.

  Kontrollera inomhus- och 
utomhusenheternas kabeldragning/
rördragning vid påtvingad kylningsdrift.
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13 UNDERHÅLL
¿ Dagligt underhåll
Rengöring av luftfilter
Om  visas på fjärrkontrollen, så underhåll 
luftfiltren.

1 Tryck på knappen  för att stoppa
driften och slå sedan av strömbrytaren.
Efter kylnings- eller avfuktningsdrift
fortsätter ventilationsfläkten att gå för
självrengöring. Tryck två gånger på
knappen  för att stoppa driften.

3

1, 2

Ta ut luftfiltret

1 Öppna luftintagsgallret tills det tar stopp 
och lyft upp kroken på den nedre mitten av
luftfiltret en aning.
Luftintagsgallret bör inte öppnas mer, 
eftersom det kan medföra att armarna lossnar 
och luftintagsgallret faller ner.

Luftfilter

Rengöring med vatten eller dammsugare
• Om filtret är mycket smutsigt, rengör 

det i ljummet vatten med ett ph-neutralt 
rengöringsmedel eller vatten.

•  Efter rengöring med vatten, låt filtret ligga på en 
skuggig plats och torka tills det är torrt..

Montera luftfiltret

2 Slå på strömbrytaren och tryck sedan på
knappen   på fjärrkontrollen för att
starta driften.

3 Efter rengöring, tryck på  . 
Visningen av  tas bort.
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 FÖRSIKTIGHET
• Starta inte luftkonditioneringsaggregatet medan luftfiltret är urtaget.
•  Tryck på återställningsknappen för filter. (Indikeringen  släcks.)

¿ Periodiskt underhåll
För bevarande av miljön rekommenderas det starkt att luftkonditioneringsaggregatets inomhus- och
utomhusenheter i bruk rengörs och underhålls regelbundet för att tillförsäkra effektiv drift av
luftkonditioneringsaggregatet.
När luftkonditioneringsaggregatet används under lång tid, rekommenderas periodiskt underhåll (en gång 
per år).
Gör dessutom regelbundna kontroller av rost och repor på utomhusenheten, och åtgärda och stryk på
rostskyddsmedel vid behov.
Ha som tumregel, när inomhusenheten är i drift i 8 timmar eller mer dagligen, att rengöra inomhusenheten 
och utomhusenheten åtminstone var 3:e månad. Be att få detta rengörings/underhållsarbete utfört av 
yrkespersonal.
Underhåll av detta slag kan förlänga brukstiden för produkten även om det inbegriper kostnader för ägaren.
Underlåtelse att rengöra inomhus- och utomhusenheten regelbundet kommer att resultera i försämrad 
prestanda, frysning, vattenläckage, och även fel i kompressorn.

Kontroll före underhåll
Följande kontroll måste utföras av en kvalificerad installatör eller en kvalificerad serviceperson.

Del Kontrollåtgärd

Värmeväxlare Tillgå via inspektionsöppningen och ta bort åtkomstpanelen. Undersök om tilltäppning eller 
skador förekommer i värmeväxlaren.

Fläktmotor Tillgå via inspektionsöppningen och kontrollera om något onormalt ljud kan höras.

Fläkt Tillgå via inspektionsöppningen och ta bort åtkomstpanelen. Undersök om skakningar, skador 
eller ansamling av damm förekommer i fläkten.

Filter Gå till installationsplatsen och kontrollera om fläckar eller sprickor förekommer på filtret.

Dräneringsskål Tillgå via inspektionsöppningen och ta bort åtkomstpanelen. Kontrollera om någon tilltäppning 
eller förorenat dräneringsvatten förekommer.

q Underhållslista

Del Enhet Kontroll (visuell / auditiv) Underhåll

Värmeväxlare Inomhus / utomhus Ansamling av damm / smuts, 
repor Tvätta värmeväxlaren när den är tilltäppt.

Fläktmotor Inomhus / utomhus Ljud Vidta lämpliga åtgärder när onormala ljud 
hörs.

Filter Inomhus Damm / smuts, bristningar  Tvätta filtret med vatten när det är smutsigt.
 Byt ut det när det är skadat.

Fläkt Inomhus  Vibrationer, balans
 Damm / smuts, utseende

 Byt ut fläkten när starka vibrationer uppträder 
eller när den inte längre är balanserad.
 Borsta eller tvätta fläkten när den är smutsig.

Luftintagsgaller /
luftutblåsgaller Inomhus / utomhus Damm/smuts, repor Laga eller byt ut dem när de är deformerade 

eller skadade.

Dräneringsskål Inomhus Ansamlat damm / smuts,
dräneringsförorening

Rengör dräneringsskålen och kontrollera att 
dräneringsvattnet i det nedåtgående röret 
rinner.

Yttre panel,
ventilationsgaller Inomhus Damm / smuts, repor Tvätta dem när de är smutsliga eller 

applicera skyddsbeläggning.

Exteriör Utomhus
 Rost, isolering som lossnatr
 Beläggning som lossnat / 
flagnat

Applicera skyddsbeläggning.
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14 FELSÖKNING
En kabelansluten fjärrkontroll behövs för denna funktion. Den här funktionen kan inte användas med en
trådlös fjärrkontroll.

Bekräftelse och kontroll
När ett fel har inträffat i luftkonditioneringsaggregatet, 
visas en felkod och inomhus UNIT No. på 
displaydelen av fjärrkontrollen.
Felkoden visas endast under drift.
Om displayen försvinner manövrerar du
luftkonditioneringen enligt “Bekräftelse av felhistorik” 
för att bekräfta.

Inomhus UNIT No. där
ett fel inträffat

Felkod

Bekräftelse av felhistorik
När en fel uppstår i luftkonditioneringen kan
problemhistoriken bekräftas med följande
procedur. (Upp till 4 problem lagras i
problemhistorikens minne.)
Historiken kan bekräftas från både driftsstatus och
stoppstatus.

3

2

1

Procedur 1
När du trycker på knapparna  och  samtidigt i
minst 4 sekunder visas följande teckenfönster.
Om [Service check]  visas, öppnas
felhistorikläget.
• [01: Order of trouble history] visas i CODE No.- 

fönstret.
• [Check code] visas i CHECK-fönstret.
• [Inomhusenhetsadress där ett fel inträffat] visas 

under Unit No..

Procedur 2
Varje gång du trycker på knappen “TEMP.” 

 för att ställa in temperaturen, visas 
felhistoriken i minnet i ordningsföljd.

Under CODE No. anges numren CODE No. [01] 
(senaste) till → [04] (äldsta).

KRAV

Tryck inte på knappen  eftersom all 
problemhistorik för inomhusenheten då tas 
bort.

Procedur 3
Efter bekräftelse, tryck på knappen  för att
återgå till den vanliga visningen.
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Felkoder och delar som ska kontrolleras

Visning på
trådansluten
fjärrkontroll

Trådlös fjärrkontroll
Visning för blockerad 

givare på
mottagarenhet Huvudsaklig defekt del Bedömningsenhet Delar som ska kontrolleras /

felbeskrivning
Luftkonditionerings-
aggregatets status

Indikering Drift Timer Klar
GR GR OR Blinkar

E01

Ingen 
huvudfjärrkontroll

Fjärrkontroll

Inkorrekt fjärrkontrollinställning --- Ingen 
huvudfjärrkontroll har angetts (när det 
finns två fjärrkontroller). *

Fjärrkontroll 
kommunikationsfel

Ingen signal kan tas emot från 
inomhusenheten.

E02 Fjärrkontroll 
överföringsfel Fjärrkontroll

Systemförbindelsekablar, 
inomhusenhetens kretskort, fjärrkontroll 
--- Ingen signal kan sändas till 
inomhusenheten.

*

E03

Vanligt 
kommunikationsfel 
mellan inomhusenhet- 
fjärrkontroll

Inomhus

Fjärrkontroll, nätverksadapter, 
inomhusenhetens kretskort --- Inga 
data tas emot från fjärrkontrollen eller 
nätverksadaptern.

Automatisk 
återställning

E04

Seriellt 
kommunikationsfel 
mellan inomhusenhet-
utomhusenhet Inomhus

Systemförbindelsekablar, 
inomhusenhetens kretskort, 
utomhusenhetens kretskort --- 
Seriellt kommunikationsfel mellan 
inomhusenhet och utomhusenhet

Automatisk 
återställning

IPDU-CDB 
kommunikationsfel

E08 Duplicerade 
inomhusadresser Inomhus

Fel i adressinställning för inomhusenhet 
--- Samma adress som egenadressen 
detekterades.

Automatisk 
återställning

E09 Duplicerade 
huvudfjärrkontroller Fjärrkontroll

Inställningsfel av fjärrkontrolladress 
--- Två fjärrkontroller är angivna som 
huvudfjärrkontroll då styrning görs med 
dubbla fjärrkontroller. *
(* Överinomhusenheten slutar avge 
larm och efterföljande inomhusenheter 
fortsätter att vara i drift.)

Е10 CPU-CPU
kommunikationsfel Inomhus

Inomhusenhetens kretskort 
--- Kommunikationsfel mellan 
huvudmikrokontrollern och 
motormikrokontrollern (MCU).

Automatisk 
återställning

E18

Vanligt 
kommunikationsfel 
mellan överenhet-
efterföljande enhet

Inomhus

Inomhusenhetens kretskort --- Vanlig 
kommunikation är inte möjlig mellan 
över- och efterföljande inomhusenheter 
eller mellan dubbla över- (huvud) och 
efterföljande (under) enheter.

Automatisk 
återställning

E31 IPDU 
kommunikationsfel Utomhus Kommunikationsfel mellan IPDU och 

CDB. Fullständigt stopp

F01 ALT
Fel i inomhusenhetens 
värmeväxlarsensor 
(TCJ)

Inomhus

Värmeväxlarsensor  (TCJ), 
inomhusenhetens kretskort --- 
Öppen krets eller kortslutning 
av värmeväxlarsensor  (TCJ)  
detekterades.

Automatisk 
återställning

F02 ALT
Fel i inomhusenhetens 
värmeväxlarsensor 
(TC)

Inomhus

Värmeväxlarsensor (TC), 
inomhusenhetens kretskort --- 
Öppen krets eller kortslutning av 
värmeväxlarsensor (TC) detekterades.

Automatisk 
återställning

F04 ALT
Fel i utomhusenhetens 
utblås temp.sensor 
(TD)

Utomhus

Utomhusenhet temp.sensor (TD), 
utomhusenhetens kretskort --- Öppen 
krets eller kortslutning i utblåsets temp.
sensor detekterades.

Fullständigt stopp

F06 ALT
Fel i utomhusenhetens 
temperaturgivare 
(TE/TS)

Utomhus

Utomhusenhetens temperaturgivare 
(TE/TS), utomhusenhetens kretskort 
--- Öppen krets eller kortslutning i 
värmeväxlarens temperaturgivare 
detekterades.

Fullständigt stopp

F07 ALT TL-givarfel Utomhus TL-sensor kan ha lossnat, kopplats ur 
eller kortslutits. Fullständigt stopp

F08 ALT Fel i utomhusenhetens 
utetemp.sensor Utomhus

Utomhusenhet temp.sensor (TO), 
utomhusenhetens kretskort --- Öppen 
krets eller kortslutning i utomhusluftens 
temp.sensor detekterades.

Drift fortsätter
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Visning på
trådansluten
fjärrkontroll

Trådlös fjärrkontroll
Visning för blockerad 

givare på
mottagarenhet Huvudsaklig defekt del Bedömningsenhet Delar som ska kontrolleras /

felbeskrivning
Luftkonditionerings-
aggregatets status

Indikering Drift Timer Klar
GR GR OR Blinkar

F10 ALT Fel i inomhusenhetens 
rumstemp.sensor (TA) Inomhus

Rumstemp.sensor (TA), 
inomhusenhetens kretskort --- Öppen 
krets eller kortslutning i rumstemp.
sensor (TA) detekterades.

Automatisk 
återställning

F12 ALT TS-givarfel Utomhus TS-sensor kan ha förskjutits, kopplats 
loss eller kortslutits. Fullständigt stopp

F13 ALT Kylfläns sensorfel Utomhus Onormal temperatur detekterades av 
temp.sensorn i IGBT-kylflänsen. Fullständigt stopp

F15 ALT Temp.sensor 
anslutningsfel Utomhus Temperaturgivare (TE/TS) kan vara 

felaktigt ansluten. Fullständigt stopp

F29 SIM Inomhusenhet, annat 
kretskortsfel Inomhus Inomhusenhetens kretskort --- 

EEPROM-fel.
Automatisk 
återställning

F31 SIM Utomhusenhetens 
kretskort Utomhus Utomhusenheten kretskort --- När det 

gäller EEPROM-fel. Fullständigt stopp

H01 Utomhusenhet 
kompressorstopp Utomhus

Krets för detektering av utström, 
strömspänning --- Underskridande 
av minsta frekvens i styrningen av 
strömavgivning eller kortslutningsström 
(Idc) efter direkt matning detekterades.  

Fullständigt stopp

H02 Utomhusenhet låsning 
i kompressor Utomhus Kompressorkrets --- Låsning i 

kompressor detekterades. Fullständigt stopp

H03 Fel i utomhusenhetens 
strömdetektorkrets Utomhus

Strömdetektorkrets, utomhusenhetens 
kretskort --- Onormal ström detekterades 
i AC-CT eller en fasförlust detekterades.

Fullständigt stopp

H04 Termostathusets 
funktion Utomhus Fel i termostathus Fullständigt stopp

H06 Utomhusenhet 
lågtryck systemfel Utomhus

Ström, högtrycksomkopplingskrets, 
utomhusenhetens kretskort --- 
Trycksensorfel detekterades eller 
skyddsfunktion för lågtryck aktiverades.

Fullständigt stopp

L03 SIM
Duplicerade 
överinomhusenheter Inomhus

Fel i adressinställning för inomhusenhet 
--- Det finns två eller fler överenheter i 
gruppen.

Fullständigt stopp

L07 SIM
Grupplinje eller 
enskild inomhusenhet Inomhus

Fel i adressinställning för inomhusenhet 
--- Det finns åtminstone en gruppansluten 
inomhusenhet bland separata 
inomhusenheter.

Fullständigt stopp

L08 SIM
Gruppadress för 
inomhusenheter inte 
angiven 

Inomhus
Fel i adressinställning för inomhusenhet 
--- Ingen gruppadress för 
inomhusenheter har angetts.

Fullständigt stopp

L09 SIM
Kapacitet för 
inomhusenhet inte 
angiven

Inomhus Inomhusenhetens kapacitet har inte 
ställts in. Fullständigt stopp

L10 SIM Utomhusenhetens 
kretskort Utomhus

När det gäller inställningsfel av 
förbindelsetråd i utomhusenhetens 
kretskort (för service).

Fullständigt stopp

L20 SIM LAN 
kommunikationsfel

Centralstyrning 
av 
nätverksadapte

Adressinställning, fjärrkontroll för 
centralstyrning, nätverksadapter 
--- Duplicering av adress i 
centralstyrningskommunikation.

Automatisk 
återställning

L29 SIM Fel i annan 
utomhusenhet Utomhus

Fel i annan utomhusenhet. Fullständigt stopp

1) Kommunikationsfel mellan IPDU MCU 
och CDB MCU.

Fullständigt stopp
2) Onormal temperatur detekterades av 

kylflänsens temp.sensor.

L30 SIM

Onormal inmatning 
av data utifrån in 
i inomhusenhet 
(spärrning)

Inomhus
Yttre enheter, utomhusenhetens 
kretskort --- Onormalt stopp på grund av 
inkorrekt inmatning utifrån in i CN80.

Fullständigt stopp

L31 SIM Fasföljdsfel m.m. Utomhus
Fassekvens i strömförsörjning, 
utomhusenhetens kretskort --- Onormal 
fassekvens för 3-fas strömförsörjning.

Drift fortsätter 
(termostat OFF)
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Visning på
trådansluten
fjärrkontroll

Trådlös fjärrkontroll
Visning för blockerad 

givare på
mottagarenhet Huvudsaklig defekt del Bedömningsenhet Delar som ska kontrolleras /

felbeskrivning
Luftkonditionerings-
aggregatets status

Indikering Drift Timer Klar
GR GR OR Blinkar

P01 ALT
Fel i inomhusenhetens 
fläkt Inomhus

Inomhusenhetens fläktmotor,
inomhusenhetens kretskort --- Fel i
inomhusenhetens växelströmsfläkt
(fläktmotorns värmerelä aktiverat)
detekterades.

Fullständigt stopp

P03 ALT Fel i utomhusenhetens 
utblås temp. Utomhus Ett fel detekterades i styrningen av 

utblåsets temp.avgivning. Fullständigt stopp

P04 ALT Fel i utomhusenhetens 
högtryckssystem Utomhus

Högtrycksomkoppling --- IOL 
aktiverades eller ett fel detekteras 
i högtrycksutlösningskontrollen vid 
användning av TE.

Fullständigt stopp

P05 ALT Öppen fas detekterad Utomhus
Strömkabeln kan vara felaktigt ansluten. 
Kontrollera öppen fas eller spänning i 
strömförsörjningen.

Fullständigt stopp

P07 ALT Kylare överhettad Utomhus Onormal temperatur detekterades av 
temp.sensorn i IGBT-kylflänsen. Fullständigt stopp

P10 ALT
Överflödning av 
vatten i inomhusenhet 
detekterad

Inomhus

Dräneringsrör, tilltäppt dränering, 
flottörströmbrytarens krets, 
inomhusenhet kretskort --- Fel på 
dräneringen eller flottörströmbrytaren 
har aktiverats.

Fullständigt stopp

P12 ALT Onormal drift av 
inomhusenhetens fläkt Inomhus

Onormal drift av inomhusenhetens 
fläktmotor, inomhusenhetens kretskort 
eller inomhusenhetens likströmsfläkt 
(överspänning, låsning etc.) har 
detekterats.

Fullständigt stopp

P15 ALT Gasläckage detekterat Utomhus
Det kan vara ett gasläckage från röret 
eller anslutningsdel. Kontrollera om det 
förekommer gasläckage.

Fullständigt stopp

P19 ALT Fel i 4-vägsventil Utomhus 
(Inomhus)

4-vägsventil, inomhusenhetens 
temperaturgivare (TC/TCJ) --- Ett fel 
detekterades på grund av temperaturfall 
i inomhusenhetens värmeväxlarsensor 
under uppvärmning.

Automatisk 
återställning

P20 ALT Högtrycksskydd under 
drift Utomhus Högtrycksskydd. Fullständigt stopp

P22 ALT Fel i utomhusenhetens 
fläkt Utomhus

Utomhusenhetens fläktmotor,
utomhusenhetens kretskort --- Ett fel
(överström, spärrning etc.) detekterades 
i utomhusenhetens fläktens drivkrets.

Fullständigt stopp

P26 ALT Utomhusenhetens 
inverter Idc aktiverad Utomhus

IGBT, utomhusenhetens kretskort, 
inverters kabeldragning, kompressor 
--- Kortslutningsskydd för kompressorns 
drivkretsenheter (G-Tr/IGBT) aktiverades.

Fullständigt stopp

P29 ALT Utomhusenhet 
positionsfel Utomhus

Utomhusenhetens kretskort, 
högtrycksomkoppling --- Positionsfel för 
kompressormotor detekterades.

Fullständigt stopp

P31 ALT Fel i annan 
inomhusenhet Inomhus

Annan inomhusenhet i gruppen avger 
larm. Fullständigt stopp

E03/L07/L03/L08 larmkontrollplatser och 
felbeskrivning.

Automatisk 
återställning

 : lyser konstant   : blinkar   : släckt   : luftkonditioneringsaggregatet ställs automatiskt i läget för automatisk adressinställning.
ALT: när två lysdioder blinkar, så blinkar de växelvis. SIM: när två lysdioder blinkar, så blinkar de synkroniserat.
Mottagarenhet visar OR: orange   GR: grön 
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BILAGA
Arbetsanvisningar
Den befintliga R22- och R410A-rörledningen 
kan återanvändas för inverter R32-
produktinstallationer.
 

 VARNING
Kontroll av förekomsten av repor eller 
bucklor på befintliga rör och kontroll av 
rörens styrka överlåtes normalt till den 
lokala installatören.
Om de specificerade villkoren är uppfyllda 
går det att uppdatera befintliga R22- och 
R410A-rör till rör för R32-modeller.

Grundvillkor för återanvändning av 
befintliga rör
Kontrollera följande tre punkter för 
köldmedierören.
1. Att de är torra. (Att det inte är fukt i rören.)
2. Att de är rena. (Att det inte är damm eller 

smuts i rören.)
3. Att de är tätt anslutna. (Att det inte finns 

några köldmedieläckor.)

Restriktioner för användning av 
befintliga rör
I följande fall bör de befintliga rören inte 
användas som de är. Rengör i så fall de 
befintliga rören eller byt ut dem mot nya rör.
1. Om det förekommer allvarliga repor eller 

bucklor, så var noga med att använda nya rör 
som köldmedierör.

2. Om de befintliga rören är tunnare än den 
specificerade “Rördiametern och tjockleken”, 
så var noga med att använda nya rör som 
köldmedierör.
• Drifttrycket för köldmediet är högt. Om det 

förekommer repor eller bucklor i röret, eller 
om ett alltför tunnt rör används, kan det 
hända att röret inte tål trycket så att det 
brister.

* Rördiameter och tjocklek (mm)
Rörets ytterdiameter Ø6,4 Ø9,5 Ø12,7 Ø15,9

Tjocklek R32, R410A 0,8 0,8 0,8 1,0R22

3. Om utomhusenheten har lämnats med röret 
bortkopplat eller det läckt ut gas ur röret, men 
röret inte reparerats och fyllts på igen.
• Det finns risk att det kommit in regnvatten 

eller fuktig luft i röret.
4. Om köldmediet inte går att återvinna med hjälp 

av en återvinningsenhet för köldmedium.
• Det kan finnas stora mängder smutsig olja 

eller fukt kvar i röret.

5. Om en vanlig tork som finns i handeln är 
ansluten till befintliga rör.
• Det finns risk att koppar ärgat.

6. Om det gamla luftkonditioneringsaggregatet har 
tagits bort efter det att köldmediet återvunnits.

 Kontrollera om oljan helt klart skiljer sig från 
vanlig olja.
• Kyloljan är ärggrön:

Det finns risk att det kommit fukt i oljan så att 
insidan av röret rostat.

• Det förekommer missfärgad olja eller stora 
mängder slam, eller luktar illa.

• Det syns stora mängder blänkande 
metalldamm eller andra förslitningsrester i 
köldmedieoljan.

7. Om luftkonditioneringsaggregatets kompressor 
tidigare har gått sönder och bytts ut.
• Om det förekommer missfärgad olja, stora 

mängder slam, blänkande metalldamm, eller 
andra förslitningsrester eller främmande 
föremål, kommer det att uppstå problem.

8. Om luftkonditioneringen installeras tillfälligt 
och tas bort igen upprepade gånger, t.ex. vid 
leasning.

9. Om den befintliga luftkonditioneringens kylolja 
är av någon annan typ än (mineralolja), Suniso, 
Freol-S, MS (syntetisk olja), alkylbensen (HAB, 
Barrelfreeze), esterserie, eller eterserie av 
PVE-typ.
• Kompressorns isoleringslindning kan 

försämras.

OBS!
Ovanstående beskrivningar är resultat som 
bekräftats av vårt företag och representerar våra 
åsikter om våra luftkonditioneringsaggregat, 
men vi kan inte lämna några garantier 
beträffande användning av befintliga rör för 
luftkonditioneringsaggregat som använder R32, 
R410A men är tillverkade av andra företag.

Plombering av rör
Om inomhus- eller utomhusenheten ska tas bort 
eller lämnas öppen under lång tid så behandla 
rören på följande sätt.
• Annars kan det bildas rost på grund av fukt eller 

främmande föremål som kommer in i rören.
• Sådan rost går inte att ta bort genom rengöring, 

utan i så fall krävs nya rör.
Plats Tidsperiod Plomberingssätt

Utomhus
1 månad eller mer Pressning

Mindre än 1 månad Pressning eller
tejpningInomhus Varje gång
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Finns det repor eller inbuktningar på befintliga rör?

Är det möjligt att köra befintlig 
luftkonditioneringsaggregat?

 Efter att befintligt luftkonditioneringsaggregat har körts 
i kylningsläge i cirka 30 minuter eller längre, * återvinn 
köldmedium.

 För rengöring av rör och återvinning av olja
 Återvinna köldmedium: Metod för att pumpa nedåt

 Avlägsna befintligt luftkonditioneringsaggregat från 
rörledningen och utför sköljning (kvävgastryck 0,5 
MPa) för att ta bort eventuella rester inuti rören.

Obs!: Om det är dubbla rör, se till att skölja grenrören.

Anslut inomhus- och utomhusenheterna till befintliga rör.
 Använd en flänsmutter som sitter på huvudenheten 
för inomhus- och utomhusenheterna. (Använd inte 
flänsmuttern på befintliga rör.)

 Gör om flänsningen till flänstoleransen för R32, R410A.

 (Lufttäthetstest), vakuumtork, köldmedieladdning, 
kontroll av gasläcka

Provkörning

Kom det ut starkt missfärgad olja eller stora
mängder rester? (När olja försämras kommer

färgen på oljan att ändras till grumlig eller svart.)

Befintliga rör: Kan inte användas.
 Använd nya rör.

Rengör rören eller använd nya rör.

Rörbehov vid byte av flänsmutter / flänsstorlek till 
följd av rörkompression

1) Flänsmutterbredd: H

H

(mm)
Kopparrörets
ytterdiameter Ø6,4 Ø9,5 Ø12,7 Ø15,9

För R32, R410A 17 22 26 29

För R22 Samma som 
ovan 24 27

2) Flänstolerans: A

A

(mm)
Kopparrörets
ytterdiameter Ø6,4 Ø9,5 Ø12,7 Ø15,9

För R32, R410A 9,1 13,2 16,6 19,7
För R22 9,0 13,0 16,2 19,4

Blir lite större för R32, R410A

Låt inte köldmedelsoljan komma i kontakt med 
flänsytan.

(Om rester kommer ut, bedöms det som att det
finns stora mängder rester kvar.)

JA

JA

NEJ
NEJ

NEJ

JA

Kvävgastryck 0,5 MPa
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