APOLLO – WALL SPLIT

Manual til installation og betjening af klimaanlæg

VIGTIG NOTE:
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Sikkerhed
Alvorsgraden af potentielle genstand- eller personskader klassificeres af enten
ADVARSEL! eller BEMÆRK!

ADVARSEL! Dette symbol angiver
mulighed for personskade eller tab af
menneskeliv.

Drift

• Denne enhed kan bruges af børn
i alderen fra 8 år og derover, af
personer med nedsatte fysiske,
sensoriske eller mentale evner
eller manglende erfaring og viden, hvis de er blevet vejledt eller
instrueret i brugen af enheden på
en sikker måde, af en person med
ansvar for deres sikkerhed, og
forstår de farer, der er involveret.
• Børn må ikke lege med enheden.
• Rengøring og vedligeholdelse udført af brugeren må ikke foretages
af børn (EN standardkrav).
• Børn skal være under opsyn for at
sikre, at de ikke leger med enheden (IEC standardkrav).

BEMÆRK! Dette angiver risiko for
skader på udstyr eller andre alvorlige
konsekvenser.

• Ved gener eller uregelmæssigheder, som f.eks. en brændt lugt,
skal du straks slukke for enheden
og afbryde strømmen.
Ring til din forhandler for at få
vejledning til håndtering af problemet.
• Stik ikke hænder, fingre eller
andre objekter ind i åbningerne på
enheden.
• Brug ikke brændbar spray såsom
hårspray, lak eller maling i nærheden af enheden. Dette kan forårsage brand eller forbrænding.
• Brug ikke klimaanlægget på
steder i nærheden af brændbare
gasser. Udsendte gasser kan
samle sig omkring enheden og
forårsage eksplosion.
• Brug ikke dit klimaanlæg i et
vådrum, såsom et badeværelse
eller vaskerum. Udsættelse for
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Sikkerhed
vand kan få de elektriske komponenter til at kortslutte.
• Undgå at få direkte kold luft fra klimaanlægget i en længere periode.
• Hvis klimaanlægget anvendes
sammen med gasbrændere eller
andre opvarmningsapparater, skal
rummet ventileres grundigt for at
undgå iltmangel.

• Lad ikke klimaanlægget køre i
lange perioder med døre eller
vinduer åbne, eller hvis luftfugtigheden er meget høj.

Rengøring og vedligehold

• Brug kun det specificerede
strømkabel. Hvis ledningen er
beskadiget, skal denne udskiftes
af producenten, dennes serviceværksted eller en autoriseret kølemontør for at undgå enhver risiko.
• Hold stikket rent. Fjern støv eller
snavs, der samler sig på eller
omkring stikket. Snavsede stik
kan forårsage brand eller elektrisk
stød.
• Hold ikke i ledningen for at
trække stikket ud. Hold i stikket
og træk det ud af stikkontakten.
Direkte træk på ledningen kan
beskadige den, hvilket kan føre til
brand eller elektrisk stød.
• Produktet skal være jordforbundet
ved installation, da elektrisk stød
ellers kan forekomme.
• Alt el-arbejde skal udføres i overensstemmelse med lokale/nationale bestemmelser, vedtægter og standarder. Forkerte elektriske forbindelser kan give overophedning og forårsage brand eller

• Sluk for enheden og frakobl
strømforsyningen før rengøring.
Alternativt kan dette resultere i
elektrisk stød.
• Rengør ikke klimaanlægget med
store mængder vand.
• Rengør ikke klimaanlægget med
brændbare rengøringsmidler/kemikalier.
• Sluk for klimaanlægget og afbryd
strømmen, hvis du ikke skal bruge
det i lang tid.
• Sluk enheden og tag stikket ud af
stikkontakten i tordenvejr.
• Sørg for, at kondensvand kan
løbe uhindret fra enheden.
• Berør ikke klimaanlægget med
våde hænder. Dette kan medføre
elektrisk stød.
• Brug ikke enheden til andre formål end det tiltænkte.
• Kravl ikke op på/placer ikke genstande oven på den udendørs
enhed.

Elektriske advarsler
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Sikkerhed
stød. Alle elektriske tilslutninger
skal foretages i overensstemmelse med diagrammet over elektriske forbindelser, som er placeret
på panelerne i de indendørs og
udendørs enheder.
• Al ledningsføring skal arrangeres
korrekt for at sikre, at dækslet til
kontrolkortet kan lukke ordentligt.
Hvis kontrolkortdækslet ikke er
lukket ordentligt, kan det føre til
korrosion, ophedning af tilslutningspunkterne på terminalen, antænding eller forårsage elektrisk
stød.

Sikringsspecifikationer

Enhedens kredsløbskort (printplade)
er udformet med en sikring for at
yde overstrømsbeskyttelse. Specifikationerne for sikringen er trykt på
printpladen, f.eks.:
Indendørs enhed: T3.15AL/
250VAC, T5AL/250VAC, T3.15A/
250VAC, T5A/250VAC, etc.
Udendørs enhed: T20A/250VAC
(<=18000Btu/t-enheder), T30A/
250VAC (>18000Btu/t-enheder)

Advarsler vedrørende
installation

• Installationen skal udføres af en
autoriseret kølemontør.
• Installationen skal udføres i henhold til installationsvejledningen.
Forkert installation kan forårsage

lækage, elektrisk stød eller brand.
• Kontakt en autoriseret kølemontør
for reparation eller vedligeholdelse af denne enhed. Denne enhed
skal installeres i overensstemmelse med nationale ledningsføringsregler.
• Brug kun medfølgende tilbehør,
dele og specificerede dele til
installationen. Anvendelse af
ikke-standardiserede dele kan
forårsage lækage, elektrisk stød,
brand og få enheden til at svigte.
• Installer enheden på en fast underlag, der kan understøtte enhedens vægt.
• Installer ikke enheden på et sted,
der kan blive udsat for brændbare
gasudslip. Hvis brændbar gas
samler sig omkring enheden, kan
dette forårsage brand.
• Tænd ikke for strømmen, før alt
arbejde er afsluttet.
• Flytning og omplacering af klima
anlægget skal udføres af autori
seret kølemontør.
• Installer rør til dræning i overensstemmelse med instruktionerne i
denne manual. Forkert dræning
kan medføre skader på dit hjem
og ejendom.
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Sikkerhed
BEMÆRK!

Fluorholdige gasser
• Denne klimaanlægsenhed indeholder fluorholdige drivhusgasser.
For specifikke oplysninger om
type og mængde af gas henvises
til typeskiltet på selve enheden.
• Installation, service, vedligeholdelse og reparation af denne enhed skal udføres af en autoriseret
kølemontør.
• Produktnedtagning og genbrug
skal udføres af en autoriseret
kølemontør.
• Registrer alle udførte lækage
kontroller.

Kølemiddel

• Når brændbart kølemiddel anvendes, skal enheden opbevares i et
godt ventileret område, hvor rummets størrelse svarer til det areal,
der er angivet til anbefalet drift.
• Genanvendelige mekaniske forbindelser og kravesamlinger er
ikke tilladt indendørs.

EU-retningslinjer for
bortskaffelse

Mærket på produktet eller dets medfølgende dokumentation angiver,
at elektrisk og elektronisk udstyr
ikke må blandes med almindeligt
husholdningsaffald.
Korrekt bortskaffelse af
dette produkt (Elektrisk &
elektronisk udstyr)
Denne enhed indeholder kølemiddel
og andre potentielt farlige materialer. Ved bortskaffelse af denne enhed, kræver loven særlig indsamling
og behandling. Bortskaf ikke dette
produkt som husholdningsaffald
eller usorteret affald.
• Bortskaf enheden på det dertil
indrettede kommunale indleveringssted for elektronisk affald.
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Specifikationer og funktioner
BEMÆRK: Illustrationerne i denne manual er kun forklarende.
Frontpanel

Strømkabel
Fjernbetjening

Spjæld

Display

”fresh”

når FRISKLUFT funktionen er aktiveret

”defrost”

når AFRIMNING er aktiveret

”run”

når enheden er TÆNDT

”timer”

når TIMER er indstillet

”

”

når funktionen til TRÅDLØS STYRING er aktiveret

”

”

Viser temperatur, driftstilstand og fejlkoder:
Når ECO-funktionen er aktiveret,
” gradvist op én efter én som -- -lyser ”
indstillet temperatur -- ...... i et sekunds interval

Displaykodebetydninger

” i 3 sekunder, når:
”
• Automatisk opstart med timer er indstillet.
• FRISKLUFT-, SVING-, TURBO-, eller STILLE-tilstand er slået til
” i 3 sekunder, når:
”
• Indstilling til automatisk deaktivering er indstillet
• FRISKLUFT-, SVING-, TURBO-, eller STILLE-tilstand er slået fra
”

” ved afrimning

”

” når anti-koldlufts-funktionen er aktiveret

”

” når 8°C-varmefunktionen (frostbeskyttelse) er aktiveret
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Specifikationer og funktioner
Driftstemperatur

Når dit klimaanlæg bruges uden for følgende temperaturområder, kan sikkerhedsfunktioner aktiveres og få enheden til at slukke.

Split-type med inverterteknologi
KØLE tilstand

VARME tilstand TØRRE tilstand

Stuetemperatur

17°C – 32°C

0°C – 30°C

10°C – 32°C

Udendørs temperatur

-25°C – 50°C

-25°C – 30°C

0°C – 50°C

Når udetemperaturen er under 0°C anbefaler vi kraftigt at have enheden tilsluttet permanent for at sikre den konstante og gode ydeevne.

BEMÆRK: Hvis klimaanlægget
bruges i et rum med luftfugtighed
>80%, kan klimaanlæggets overflade tiltrække kondens. Indstil venligst
de lodrette luftspjæld til den maksimale vinkel (lodret mod gulvet), og
indstil blæserhastighed til HØJ.
For yderligere at optimere effektiviteten af din enhed, skal du gøre
følgende:
Hold døre og vinduer lukket.
Begræns energiforbruget ved at
bruge funktionen til aktivering og
deaktivering via timer.
Bloker ikke luftindtagene eller udtag.
Kontrollér og rens luftfiltrene jævnligt.

Andre funktioner

Automatisk genstart
Hvis enheden mister strøm, vil den
automatisk genstarte med de forudgående indstillinger, når strømmen
er genoprettet.
Wifi styring (*via wifi kit)
Wifi styring gør det muligt at styre dit
klimaanlæg ved hjælp af din mobil
telefon og en trådløs forbindelse.
Spjældets vinkelhukommelse
Når du tænder din enhed, vil lamellen automatisk genfinde sin tidligere
vinkel.
Detektion af kølemiddel-lækage
Indendørsenheden viser automatisk
”CE” på LED skærmen, når den
detekterer kølemiddel-lækage.
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Enhedsspecifikationer og -funktioner
Indstilling af luftstrømmens
vinkel

Mens enheden er tændt, brug
SWING-knapper på fjernbetjeningen
for at angive retningen (den lodrette og
horisontale vinkel) for luftstrømmen.
Der henvises til fjernbetjeningens manual for yderligere oplysninger.
I KØLE- eller TØRRE-tilstand, skal
du ikke sætte luftspjældet til en for
lodret vinkel i lange perioder. Dette
kan medføre, at vand kondenserer
på luftspjældets blad, og drypper
ned på gulv eller møbler.
I KØLE- eller VARME-tilstand, kan
indstilling af spjældet i en for lodret
vinkel reducere enhedens ydeevne
på grund af begrænset luftstrøm.

Int

BEMÆRK: Flyt ikke luftspjældet
med hånden. Dette vil medføre, at
spjældets synkronisering ødelægges. Hvis dette sker, skal du slukke
for enheden, tage stikket ud i et par
sekunder, og dernæst genstarte
enheden. Dette vil nulstille spjældet.
Læg ikke fingrene i eller nær enhedens blæser- og sugeside. Den høje
hastighed i blæserenheden kan
forårsage skade.

erv

al
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Enhedsspecifikationer og -funktioner
Manuel betjening
(uden fjernbetjening)
BEMÆRK: Den manuelle knap
er kun beregnet til testformål og
nøddrift. Brug ikke denne funktion, medmindre fjernbetjeningen
er gået tabt, og det er absolut
nødvendigt. For at genoprette
normal drift, skal du bruge fjernbetjeningen til at aktivere enheden. Enheden skal være slukket
før manuel betjening.

AUTO/COOL

”Manuel kontrol”
knap

For at betjene din enhed manuelt:
1. Åbn indendørsenhedens frontpanel.
2. Find MANUAL CONTROL-knappen
på højre side af enheden.
3. Tryk på MANUAL CONTROL-knappen én gang for at aktivere
TVUNGEN AUTO-tilstand.
4. Tryk på MANUAL CONTROL-knappen igen for at aktivere
TVUNGEN KØLE-tilstand.
5. Tryk på MANUAL CONTROL-knappen en tredje gang for at slukke for
enheden.
6. Luk frontpanelet.
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Pleje og vedligholdelse
Rengøring af din indendørs
enhed

Sluk altid klimaanlægget og afbryd
strømforsyningen før rengøring eller
vedligeholdelse.

BEMÆRK: Brug kun en blød, tør
klud til at rengøre enheden. Hvis
enheden er særligt snavset, kan
man bruge en klud dyppet i varmt
vand til rengøring.
• Brug ikke benzin, fortynder, polermiddel eller andre opløsningsmidler til rengøring af enheden. Disse
kan få plastoverfladen til at revne
eller deformere.
• Brug ikke vand der er varmere
end 40°C til rengøring af frontpanelet. Dette kan medføre, at
panelet deformerer eller bliver
misfarvet.

Rengøring af dit luftfilter

Et tilstoppet klimaanlæg kan reducere
din enheds køleeffektivitet, og være
dårligt for dit helbred.
Sørg for at rense filteret en gang hver
anden uge.
1. Løft indendørsenhedens front
panel.
2. Tryk for enden af filteret for at løsne det. Løft det op og træk det mod
dig selv.

Filter

3. Træk dernæst filteret ud.
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Pleje og vedligholdelse
4. Hvis dit filter har et lille HD-filter,
afklipses dette fra det større filter.
Rens dette HD-filter med en håndholdt støvsuger.

Fjern HD-filteret fra bagsiden af det
større filter

6. Filteret skylles med frisk vand,
hvorefter det overskydende vand
rystes af.

BEMÆRK:
• Når du fjerner filteret, må du ikke
berøre metaldelene i enheden.
Du kan skære dig på de skarpe
metalkanter.
• Brug ikke vand til at rengøre den
indvendige side af den indendørs
enhed. Dette kan ødelægge
isoleringen og forårsage elektrisk
stød.
• Udsæt ikke filteret for direkte
sollys under tørring. Dette kan få
filteret til at skrumpe.

Påmindelser

7. Tør det på et køligt, tørt sted, og
undlad at udsætte det for direkte
sollys.
8. Når filteret er tørt, sættes det igen
fast til det større filter, og skubbes
tilbage i indendørsenheden.
9. Luk frontpanelet på indendørsenheden.
BEMÆRK: Rør ikke filteret i mindst
10 minutter efter slukning af enheden.

Rengøring af luftfilter
Efter 240 driftstimer, vil displayet på
den indendørs enhed blinke ”CL”.
Dette er en påmindelse om at rense dit
filter. Efter 15 sekunder, vil enheden
vende tilbage til sin tidligere visning.
For at nulstille påmindelsen, skal du
trykke på LED-knappen på fjernbetjeningen 4 gange, eller trykke på
MANUAL CONTROL-knappen 3 gange. Hvis du ikke nulstiller påmindelsen,
vil ”CL”-indikatoren blinke igen, når du
genstarter enheden.
Udskiftning af luftfilteret
Efter 2.880 driftstimer vil displayet på
den indendørs enhed blinke ”nF.” Dette
er en påmindelse om at udskifte dit
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Pleje og vedligholdelse
filter. Efter 15 sekunder, vil enheden
vende tilbage til sin tidligere visning.
For at nulstille påmindelsen, skal du
trykke på LED-knappen på fjernbetjeningen 4 gange, eller trykke på
MANUAL CONTROL-knappen 3 gange. Hvis du ikke nulstiller påmindelsen,
vil ”nF”-indikatoren blinke igen, når du
genstarter enheden.

Vedligeholdelse – inden
lange perioder uden brug

Hvis du planlægger at lade dit klima
anlæg være inaktivt i en længere
periode, skal du gøre følgende:

Rengør alle filtre

Vedligeholdelse – efter
lange perioder uden brug

Efter en lang periode hvor klima
anlægget har været slukket, skal du
gøre følgende:

Tjek for beskadigede
ledninger

Rengør alle filtre

Kontroller for lækager

Udskift batterierne

Tænd BLÆSERfunktionen, indtil
enheden er tørret
helt ud

Sørg for, at intet blokerer luftindtag og -udtag

Sluk for enheden og
afbryd strømmen

Fjern batterierne fra
fjernbetjeningen
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Fejlfinding

Hvis følgende forhold opstår, skal du slukke din enhed med det samme!
•
•
•
•
•
•

Netledningen er beskadiget eller unormalt varm
Der kommer en røglugt fra enheden
Enheden udsender høje eller unormale lyde
En strømsikring eller afbryder bliver ofte udløst
Genstande falder ud af enheden
Ved tab af genstande ned i enheden

Forsøg IKKE at løse problemet selv! Kontakt en autoriseret kølemontør
straks!

Almindelige problemer

Følgende problemer er ikke fejl, og vil i de fleste situationer ikke kræve reparationer.
Problem

Mulige årsager

Enheden kan ikke
Enheden har en 3-minutters beskyttelsesfunktion, der
tændes når du trykker beskytter enheden mod overbelastning. Enheden kan ikke
på ON/OFF
genstartes indenfor tre minutter efter, at den er slukket.
Enheden skifter
fra KØLE-/VARMEtilstand til BLÆSERtilstand

Enheden kan skifte indstilling for at forhindre is i at dannes
på enheden. Når temperaturen stiger, vil enheden begynde
at køre i den tidligere valgte tilstand igen.
Den indstillede temperatur er nået, hvilket får enheden til
at slukke kompressoren. Enheden vil fortsætte sin drift, når
temperaturen ændrer sig igen.

Den indendørs enhed
udsender en hvid
tåge

I fugtige områder kan en stor temperaturforskel mellem
rummets luft og den konditionerede luft forårsage hvid tåge.

Både indendørs og
udendørs enheder
udsender hvid tåge

Når enheden genstarter i VARME-tilstand efter optøning,
kan hvid tåge udsendes på grund af fugt genereret fra
optøningsprocessen.
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Fejlfinding
Problem
Den indendørs enhed
laver lyde

Mulige årsager
En lyd af brusende luft kan forekomme, når spjældet nulstiller sin position.
En knirkende lyd kan forekomme efter at have kørt enheden
i VARME-tilstand på grund af udvidelse og sammentrækning
af enhedens plastdele.
Lav hvislende lyd under drift: Dette er normalt og skyldes
at kølemidlet strømmer gennem både den indendørs og
udendørs enhed.

Både den indendørs
og udendørs enhed
udsender lyde

En lav hvislende lyd når systemet starter, netop er holdt op
med at løbe, eller afrimes: Denne støj er normal og forårsages af at kølegassen stopper eller ændrer retning.
Knirkende lyd: Normal udvidelse og sammentrækning af
plast- og metaldele forårsaget af temperaturændringer under drift kan forårsage knirkelyde.

Den udendørs enhed
laver lyde

Enheden vil lave forskellige lyde baseret på dens aktuelle
driftstilstand.

Støv udsendes fra
enten den indendørs
eller udendørs enhed

Enheden kan samle støv i længere perioder uden brug og
blæser det ud, når den tændes. Dette kan afbødes ved at
dække enheden til under lange perioder med inaktivitet.

Enheden udsender
en dårlig lugt

Enheden kan absorbere lugte fra omgivelserne (såsom
møbler, kogning, cigaretter, etc.), som vil blive udsendt
under driften.
Enhedens filtre er blevet mugne og skal rengøres.

Udedelens blæser
kører ikke

Under drift justeres blæserhastigheden for at optimere
produktets drift.

Betjeningen er
uberegnelig, uforudsigelig, eller enheden
reagerer ikke

Interferens fra mobiltelefonmaster og signalboostere kan få
enheden til at fungere forkert. I dette tilfælde skal du prøve
følgende:
• Afbryd strømmen, forbind så igen.
• Tryk på ON/OFF-knappen på fjernbetjeningen for at genstarte driften.

BEMÆRK: Hvis problemet fortsætter, sluk enheden med det samme og kontakt
en autoriseret kølemontør.
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Fejlfinding
Når der opstår fejl, skal du kontrollere følgende punkter.
Fejl

Dårlig køleydelse

Enheden fungerer
ikke

Mulige årsager

Løsning

Temperaturindstilling kan
være højere end stuetemperatur

Sænk temperaturindstillingen

Varmeveksleren på den
indendørs eller udendørs
enhed er snavset

Rengør den berørte varmeveksler

Luftfilteret er snavset

Fjern filteret og rengør det i
henhold til vejledningen

Enhedens luftindtag eller
udløb er blokeret

Sluk for enheden, fjern
forhindringen og tænd
enheden igen

Døre og vinduer er åbne

Sørg for, at alle døre og
vinduer er lukkede, mens
du betjener enheden

Overdreven varme genereres af sollys

Luk vinduer og gardiner i
perioder med høj varme
eller meget sol

For mange varmekilder i
rummet (folk, computere,
elektronik, osv)

Reducer mængden af
varmekilder

Lav niveau af kølemiddel
på grund af lækage eller
langvarig brug

Kontakt autoriseret køle
montør for kontrol af
lækager og evt. påfyldning
af kølemiddel

Strømsvigt

Vent på at strømmen vender tilbage

Strømmen er slukket

Tænd for strømmen

Sikringen er brændt ud

Udskift sikringen

Fjernbetjeningens batterier
er brugt op

Udskift batterierne
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Fejlfinding
Fejl

Mulige årsager

Løsning

Enheden fungerer
ikke

Enhedens 3-minutters
beskyttelsesperiode er
aktiveret

Vent tre minutter efter genstart af enheden

Timeren er aktiveret

Slå timeren fra

Der er for meget eller for
lidt kølemiddel i systemet

Kontakt autoriseret køle
montør, der kan kontrollere
for utætheder og evt. genopfydning af kølemiddel

Inkompressibel gas eller
fugt er kommet ind i systemet.

Kontakt autoriseret køle
montør, der kan udtømme
og genopfylde systemet
med kølemiddel

Kompressoren er i stykker

Kontakt autoriseret køle
montør, der kan udskifte
kompressoren

Udetemperaturen er meget
lav

Bruge anden varme kilde
som hjælpevarme

Vinduer og døre er åbne

Sørg for, at alle døre og
vinduer er lukkede under
brug

Lav niveau af kølemiddel
på grund af lækage eller
langvarig brug

Kontakt autoriseret køle
montør for kontrol af
lækager og evt. påfyldning
af kølemiddel

Enheden starter
og stopper ofte

Dårlig varmeydelse

BEMÆRK: Hvis fejlen ikke bliver udbedret efter udførelse af ovennævnte kontroller og diagnostik, sluk enheden med det samme og kontakt en autoriseret kølemontør.
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Fejlfinding
Fejl

Mulige årsager

Indikatorlamper blinker kontinuerligt

Enheden kan stoppe driften eller fortsætte med at køre
sikkert. Hvis indikatorlamperne bliver ved med at blinke
eller fejlkoder vises, skal du vente i ca. 10 minutter. Problemet kan løse sig selv.
Hvis ikke, afbryd strømmen, og tilslut den igen. Tænd
for enheden. Hvis problemet fortsætter, skal du afbryde
strømmen og kontakte det nærmeste kundeservicecenter.

Fejlkode vises, og
begynder med følgende bogstaverne
i displayet på den
indendørs enhed:
E(x), P(x), F(x)
EH(xx), EL(xx),
EC(xx), PH(xx),
PL(xx), PC(xx)

Løsning

BEMÆRK: Hvis dit problem fortsætter efter udførelse af ovennævnte kontroller og
diagnostik, sluk enheden med det samme og kontakt en autoriseret kølemontør.
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Tilbehør
Klimaanlægget leveres med følgende tilbehør. Brug alle installationsdele og alt
tilbehør til at installere klimaanlægget. Ukorrekt installation kan medføre lækage,
elektrisk stød og brand, eller medføre, at udstyret går i stykker. Elementerne der
ikke følger med klimaanlægget skal købes separat.
Tilbehør
Manual

Antal

Form

Tilbehør

Antal

2-3

Fastgørelsesskrue til
monteringsplade

5

Drænsamling

1

Fjernbetjening

1

Pakning

1

Batteri

2

Monterings
plade

1

HD-filter

1

Anker

5

(Placeres på
bagsiden af
hovedluftfilteret
ved installation).

Form

Tilbehør

Form

Forbindelsesrør
3,5 m (tilkøb)

Væskeside

Ø6,35 (1/4″) Varenr. 1201, 1202, 1203

Gasside

Ø9,52 (3/8″) Varenr. 1201, 1202
Ø12,7 (1/2″) Varenr. 1203
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Enhedsdele
BEMÆRK: Installationen skal udføres i overensstemmelse med kravene i lokale/
nationale standarder.
1

1 Vægmonteringsplade
2 Frontpanel

3

2

3 Strømkabel

4
5

4 Spjæld

6

5 HD filter
(på bagsiden af hoved
filteret)

7
8
9

6 Drænrør
7 Signalkabel
(forsyningskabel mellem
ude- og indedelen)
8 Kølemiddelrør
9 Fjernbetjening

10

10 Forsyningskabel til
udendørs enhed
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Installation af indendørs enhed
Forud for installationen

Før du installerer den indendørs enhed henvises til etiketten på æsken
for at sikre, at modelnummeret på
indendørsenheden matcher modelnummer på udendørsenheden.

1. Vælg installationsplacering
Før du installerer den indendørs
enhed, skal du vælge en passende
placering.

Korrekte installationssteder opfylder følgende kriterier:
God luftcirkulation
Praktisk dræning
Støj fra enheden forstyrrer ikke andre mennesker
Placering på overflade, som er fast,
solid og ikke vibrerer
Underlaget skal være stærk nok til at
kunne bære vægten af enheden
Placeringen er mindst en meter fra
alle andre elektriske enheder (f.eks.
tv, radio, computer)
Installer IKKE enheden på følgende
steder:
I nærheden af en hvilken som helst
kilde til varme, damp eller brændbar
gas
I nærheden af brændbare genstande
som gardiner eller tøj
I nærheden af enhver forhindring,
der kan blokere luftcirkulation

I nærheden af døråbningen
I en placering med direkte sollys
BEMÆRK: Ved valg af placering,
skal du være opmærksom på at
efterlade rigeligt plads til væghullet
(se Boring af væghul til rørforbindelser-trinnet) til signal- og kølemiddel
rør, der forbinder de indendørs og
udendørs enheder. Standardposition for alle rørsystemer er den højre
side af den indendørs enhed (mens
du har front mod enheden). Der er
også mulighed for rørforstærkning
fra venstre side.
Se følgende diagram for at sikre
korrekt afstand til vægge og loft:
15 cm eller mere
12 cm
eller mere

12 cm
eller mere

100 cm eller mere

2. Fastgør monteringspladen til
væggen
Monteringspladen er den anordning,
du vil montere den indendørs enhed
på.
Fjern den skrue, der forbinder monteringspladen til bagsiden af den
indendørs enhed.
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Installation af indendørs enhed
Indendørs

Væg

Udendørs

5 -7 mm

Fastgør monteringspladen til væggen med de medfølgende skruer.
Sørg for, at monteringspladen placeres fladt mod væggen.

BEMÆRK: Hvis væggen er af
mursten, beton eller lignende materiale, bor huller i væggen på 5 mm i
diameter og indsæt de medfølgende
rawlplugs. Fastgør dernæst monteringspladen til væggen ved at skrue
skruerne direkte i ankrene.

3. Bor hul i væggen til rørforbindelserne

1. Bestem placeringen af væghullet
på baggrund af monteringspladens
position. Se monteringspladedimensioner.
2. Med anvendelse af et 65 mm kernebor, bores et hul i væggen. Sørg
for, at hullet er boret i en let nedadgående vinkel, således at den
udendørs ende af hullet er lavere
end den indendørs ende med et
fald på omkring 5-7 mm. Dette vil
sikre ordentlig dræning af vand.

3. Placer en beskyttende vægmanchet i hullet. Dette beskytter hullets
kanter, og vil bidrage til forsegling
af dette, når du er færdig med
installationen.
BEMÆRK: Ved boring af væghullet skal du sørge for, at undgå
ledninger, VVS og andre følsomme
komponenter.

Korrekt orientering af monteringsplade
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Installation af indendørs enhed
4. Forbered kølemiddelrør

Kølemiddelrøret ligger i en isolerende
muffe, fastgjort til bagsiden af enheden. Du skal forberede rørføringen før
den ledes gennem hullet i væggen.
1. Baseret på positionen af væghullet
i forhold til monteringspladen, vælg
den side, hvorfra rørføringen vil
udgå fra enheden.
2. Hvis væghullet er bag enheden,
bevares det udtagelige panel på
sin plads. Hvis væghullet er ved
siden af indendørsenheden, fjern
det udtagelige plastpanel fra den
side af enheden.

Udtageligt panel

3. Hvis de eksisterende forbindelsesrør allerede er indlejret i væggen, gå direkte til trinnet Forbind
drænslange. Hvis rør ikke er indlejret, tilslut den indendørs enheds
kølemiddelrør til det forbindelsesrør, der skal forbinde de indendørs
og udendørs enheder. For detaljerede instruktioner henvises til afsnittet Rørforbindelse til kølemiddel
i denne manual.

BEMÆRK: Kølemiddelrør kan
forlade den indendørs enhed fra
fire forskellige vinkler: Venstre side,
højre side, venstre bag, højre bag.

BEMÆRK: Vær meget omhyggelig
med, ikke at bule eller beskadige rørene, mens de bøjes væk fra enheden. Eventuelle buler i rørsystemet
vil påvirke enhedens ydeevne.

5. Tilslut drænslangen

Som standard forbindes drænslangen
til den venstre side af enheden (når
du ser enheden bagfra). Men den kan
også forbindes til den højre side. For
at sikre ordentlig dræning, vedhæft
drænslangen på samme side som
kølemiddelrør.
Omvikl tilslutningspunktet grundigt
med teflon-tape for at sikre en god
tætning og for at forhindre lækager.
Fjern luftfilteret og hæld en lille
mængde vand i drænbakken for
at sikre en jævn strøm af vand fra
enheden.
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Installation af indendørs enhed
BEMÆRK: Sørg for at placere
drænslangen i henhold til følgende
figurer.

KORREKT Sørg for, at
der ikke er knæk eller
buler i drænslangen
for at sikre ordentlig
dræning.

IKKE KORREKT
Knæk i drænslangen
vil skabe blokeringer.

IKKE KORREKT
Knæk i drænslangen
vil skabe blokeringer.

IKKE KORREKT
Anbring ikke enden
af drænslangen i
vand eller i containere, der indsamler
vand. Dette vil
forhindre ordentlig
dræning.

Sæt prop i det ubrugte drænhul
For at forhindre
uønskede lækager,
skal du stoppe det
ubrugte drænhul med
den medfølgende
gummiprop.

Før du udfører el-arbejde, læs
disse regler
• Al ledningsføring skal overholde
lokale og nationale elektriske
standarder og regler, og skal
installeres af en autoriseret el-installatør.
• Alle elektriske tilslutninger skal
foretages i overensstemmelse
med diagrammet over elektriske
forbindelser, som er placeret
på panelerne i de indendørs og
udendørs enheder.
• Hvis der er alvorlige sikkerhedsproblemer med strømforsyningen,
skal du straks stoppe arbejdet.
• Strømspænding skal være inden
for 90-110% af den nominelle
spænding. Utilstrækkelig strømforsyning kan forårsage funktionsfejl, elektrisk stød eller brand.
• Forsyning kræver overspændingsbeskyttelse og hovedafbryder med en kapacitet på 1,5
gange den maksimale strøm af
enheden.
• Når der tilsluttes til fast installation, skal der anvendes en kontakt
eller afbryder, der afbryder alle
poler og har en kontaktafstand på
mindst (3 mm). Der skal bruges
en godkendt afbryder eller omskifter.
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Installation af indendørs enhed
• Sørg for korrekt jordforbindelse
for klimaanlægget.
• Hver ledning skal tilsluttes grundigt. Løse ledninger kan forårsage
at terminalen overopheder, hvilket
resulterer i funktionsfejl og eventuelt brand.
• Lad ikke ledninger berøre eller
hvile mod kølemiddelslanger,
kompressor eller bevægelige dele
i enheden.
• For at undgå at få elektrisk stød,
berør aldrig de elektriske komponenter lige efter at strømforsyningen er blevet afbrudt. Efter at
strømmen er afbrudt, vent altid 10
minutter eller mere, før du berører
de elektriske komponenter.

Før el- eller ledningsarbejde udføres, sluk for strømmen til systemet.

W 1(L) 2(N) S

Indendørs enhed

L

6. Tilslut signalkablet

Signalkablet muliggør kommunikation
mellem de indendørs og udendørs
enheder. Vælg først den korrekte
kabelstørrelse, før du forbereder kablet
til tilslutning.
Kabeltyper
Indendørs strømkabel (hvis relevant): H05VV-F eller H05V2V2-F
Udendørs strømkabel: H07RN-F
Signalkabel: H07RN-F
Mindste kvadrat af strøm- og signalkabler:
10A sikring - 5G1,5mm2
13A sikring - 5G1,5mm2
BEMÆRK: Størrelsen af forsyningskablet, signalkabel, sikring og
den nødvendige afbryder bestemmes af enhedens maksimale strøm.
Den maksimale strøm er angivet på
typeskiltet, som er placeret på enhedens sidepanel. Der henvises til dette typeskilt for at vælge det rigtige
kabel, en sikring eller afbryder.

N

Strømforsyning

25
www.andersen-electric.com

OBS - Må kun installeres af autoriseret kølemontør!

Installation af indendørs enhed
1. Åbn frontpanelet på indendørs
enheden.
2. Åbn dækslet til ledningsboksen
på højre side af enheden med en
skruetrækker. Klemrækken kommer til at syne.

Klemrække
Ledningsdæksel
Skrue
Kabelholder
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3. Skru kabelklemmen under klemrækken fri, og læg den til side.
4. Fjern plastpanelet i nederste venstre side, når du ser enheden bagfra.
5. Før signalkablet gennem denne
spalte, fra bagsiden af enheden til
fronten.
6. Med front mod enheden, tilslut
kablet i henhold til den indendørs
enheds ledningsdiagram, tilslut
gaffel-kabelsko og fastskru hver
ledning til den rette terminal.
7. Når det er kontrolleret, at alle forbindelser er sikre, skal du bruge
kabelklemmen til at fastgøre signalkablet til enheden. Skru kabelklemmen godt fast.
8. Monter ledningsdækslet på forsiden af enheden igen, og plastpladen på bagsiden.

Byt ikke rundt på fase- og nulledninger. Dette er farligt, og kan medføre
at klimaanlægget ikke fungerer
korrekt.

7. Omvikl rør og kabler

Inden rør, drænslange og signalkabel
føres gennem væghullet, skal du samle dem i et bundt for at spare plads,
beskytte og isolere dem.
1. Saml drænslange, kølemiddelrør
og signalkabel som vist nedenfor:

Plads bag enhed
Kølemiddelrør
Isoleringstape
Signalkabel

Drænslange

BEMÆRK: Sørg for, at drænslangen er nederst i bundtet. Hvis
drænslangen placeres øverst i
bundtet kan det få drænbakken til at
løbe over.
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Installation af indendørs enhed
BEMÆRK: Flet ikke signalkablet
sammen med andre ledninger.
Sørg for, ikke at sammenflette eller
krydse signalkablet med andre
ledninger.
2. Brug selvklæbende vinyltape, og
fastgør drænslangen til undersiden
af kølemiddelrørene.
3. Omvikl signalledning, kølemiddelrør og drænslange med isoleringstape, så disse ligger stramt samlet.
Dobbelttjek, at alle elementer er
med i bundtet.
BEMÆRK: Omvikl ikke enderne
på rørene. Når bundtet omvikles
ind, holdes rørenderne fri. Det er
nødvendigt at kunne tilgå disse for
at teste for utætheder ved afslutningen af installationen (se afsnittet
”Kontrol af el- og gaslækage”).

8. Monter den indendørs enhed

Hvis du har installeret ny forbindende
rør til udedelen, skal du gøre følgende:
1. Dobbelttjek, at enderne af kølemiddelrørene er forseglede for at forhindre snavs eller fremmedlegemer
i at trænge ind i rørene.
2. Før langsomt det omviklede bundt
af kølemiddelrør, drænslange og
signalkabel gennem hullet i væggen.

3. Fastgør indendørsenhedens top på
den øverste krog på monteringspladen.
4. Kontroller at enheden sidder fast i
monteringen ved et let tryk på venstre og højre side af enheden. Enheden bør ikke rokke eller flytte sig.
5. Ved hjælp af et jævnt tryk, tryk
ned på den nederste halvdel af
enheden. Bliv ved med at skubbe
nedad, indtil enheden klikkes fast
på krogene langs bunden af monteringspladen.
6. Kontroller igen, at enheden sidder
fast monteret ved et let tryk på
venstre og højre side af enheden.
Hvis kølemiddelrøret allerede er
indlejret i væggen, skal du gøre
følgende:
1. Fastgør indendørsenhedens top op
den øverste krog på monteringspladen.
2. Brug et beslag eller en kile til at
understøtte maskinen, og få plads
nok til at forbinde kølerørene, signalkablet, og drænslangen.

Kile
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Installation af indendørs enhed
3. Forbind drænslangen og kølemiddelrør (se afsnittet ”Forbindelse af
rør til kølemiddel”).
4. Hold rørforbindelsen fri for at udføre tæthedsprøvning (se afsnittet
”Kontrol af el og gaslækage”).
5. Efter tæthedsprøvning omvikles
samlingen med isolerbånd.
6. Fjern det beslag eller den kile, der
understøtter enheden.
7. Ved hjælp af et jævnt tryk, tryk
ned på den nederste halvdel af
enheden. Bliv ved med at skubbe
nedad, indtil enheden klikkes fast
på krogene langs bunden af monteringspladen.
BEMÆRK: Krogene på monteringspladen er mindre end hullerne
på enhedens bagside. Hvis du
opdager, at du ikke har tilstrækkeligt
plads til at forbinde indlejrede rør til
den indendørs enhed, kan enheden
justeres mod venstre eller højre
med ca. 30-50 mm.

30-50 mm

30-50 mm
Ryk til venstre eller højre
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Installation af udendørs enhed

60 cm ovenfor

Installer enheden ved at følge lokale
regler og bestemmelser.

30 cm
til hø
jre

n

ge

10

cm

m
0c
20 ran
o
f
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g
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ba

60 c
m
til hø
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1. Vælg installationsplacering
Før du installerer den udendørs
enhed, skal du vælge en passende
placering.

Korrekte installationssteder opfylder følgende kriterier:
Opfylder alle rumlige krav vist i
Pladskrav til Installation ovenfor.
Placering på overflade, som er fast,
solid og ikke vibrerer.
Støj fra enheden vil ikke forstyrre
andre.
Beskyttet mod lange perioder med
direkte sollys eller regn.
I områder med mulighed for snefald,
hæves enheden over bundpladen
for at forhindre isdannelse og spoleskader. Monter enheden højt nok til
at den er over sædvanligt snefald i
området.

Installer IKKE enheden på følgende
steder:
I nærheden af en offentlig gade, områder med mange mennesker, eller
hvor støj fra enheden vil forstyrre
andre.
I nærheden af dyr eller planter, der
vil tage skade af udledningen af /
kold/varm luft.
I nærheden af en hvilken som helst
brændbar gaskilde.
På et sted der er udsat for store
mængder støv.
På et sted med store mængder saltholdig luft.
Særlige hensyn i forhold til
ekstremt vejr
Hvis enheden er udsat for kraftig
vind: Installer enheden således,
at luftudløbets blæser er i en 90°
vinkel i forhold til vindretningen.
Hvis det er nødvendigt anbringes et
cover foran enheden for at beskytte
den mod ekstremt kraftige vinde.
Vi anbefaler godkendt cover fra
Andersen Electric.

Stærk vind

Andersen
Electric Cover

Stærk
vind
Stærk vind
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Installation af udendørs enhed
Hvis enheden ofte er udsat for
kraftig regn eller sne:
Brug godkendt cover fra Andersen
Electric.
Hvis enheden ofte er udsat for
saltholdig luft (ved havet):
Brug udedel, der er specielt designet til at modstå korrosion.

2. Installer drænsamling

Før du bolter udedelen på plads, skal
du installere drænsamlingen i bunden
af enheden.
Drænsamlingen leveres med en
gummipakning
1. Monter gummipakningen for enden
af drænsamlingen, som forbindes
til den udendørs enhed.
2. Sæt drænsamlingen ind i hullet i
enhedens bundbakke.
3. Roter drænsamlingen 90°, indtil
den klikker på plads mod forsiden
af enheden.
4. Tilslut en drænslange-forlængelse
(medfølger ikke) til drænforbindelsen for at omdirigere vand fra
enheden under varmedrift.

Bundbakkehul på
udendørs enhed
Pakning
Pakning

Drænsamling

BEMÆRK: I kolde klimaer, skal du
sørge for, at drænslangen er så lodret som muligt for at sikre en hurtig
vandafledning. Hvis vandet løber for
langsomt, kan det fryse i slangen og
oversvømme enheden.

3. Forankring af udendørs
enhed

Den udendørs enhed kan forankres til
jorden eller til et vægmonteret beslag
med bolte (M10). Forbered enhedens
installationsbund i henhold til dimensionerne nedenfor.

30
www.andersen-electric.com

OBS - Må kun installeres af autoriseret kølemontør!

Installation af udendørs enhed
Montagemål, montering af enhed
Følgende er en liste over forskellige
udendørs enhedsstørrelser og afstanden mellem deres monteringsfødder.
Forbered enhedens installationsbund
i henhold til dimensionerne nedenfor.
Udendørs
enhedsmål (mm)
BxHxD

Montage dimensioner
Afstand A
Afstand B
(mm)
(mm)

Varenr. 1201, 1202

855 x 550 x 285

485

300

Varenr. 1203

870 x 550 x 320

510

340

D

A
Luftindtag

H

B

Luftindtag

B

Luftudtag
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Installation af udendørs enhed
Montage på jorden eller montageplatform
Hvis du vil installere enheden på jorden eller på en konkret montageplatform, skal du gøre følgende:
1. Marker positionerne af de fire ekspansionsbolte baseret på dimensionsdiagrammet.
2. Forbor huller til ekspansionsbolte.
3. Placer en møtrik på enden af hver
ekspansionsbolt.
4. Bank ekspansionsbolte ind i de
forborede huller.
5. Fjern møtrikkerne fra ekspansions
boltene og placer udedelen på
boltene.
6. Placer en skive på hver ekspansionsbolt, og monter derefter møtrikkerne igen.
7. Stram hver møtrik med en skrue
nøgle, indtil de er stramme.

Ved boring i beton anbefales sikkerhedsbriller.
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Montage på vægbeslag
Hvis du vil installere enheden på et
vægmonteret beslag, skal du gøre
følgende:
1. Afmærk huller på beslaget, baseret
på dimensionsdiagrammet.
2. Forbor hullerne til ekspansionsbolte.
3. Placer en skive og møtrik på enden
af hver ekspansionsbolt.

BEMÆRK: Sørg for, at væggen
er af massiv mursten, beton, eller tilsvarende stærkt materiale. Væggen
skal kunne understøtte mindst fire
gange enhedens vægt.
4. Før ekspansionsboltene gennem
hullerne i monteringsbeslaget, sæt
monteringsbeslaget på plads, og
slå ekspansionsbolte i væggen.
5. Kontroller, at monteringsbeslagene
er i vater.
6. Løft forsigtigt enheden op og placer
dens monteringsfødder på konsoller.
7. Bolt enheden fast til konsollerne.
8. Hvis dette er tilladt, installer enheden med gummipakninger for at
reducere vibrationer og støj.

4. Forbind signal- og strøm
kabler

(Aut. kølemontør/el-installatør).
Den udvendige enheds klemrække
er beskyttet af et elektrisk ledningsføringsdæksel på siden af enheden. Et
omfattende ledningsdiagram er trykt
på indersiden af ledningsføringsdækslet.

Før el- eller ledningsarbejde udføres, sluk for strømmen til systemet.
www.andersen-electric.com
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Installation af udendørs enhed
1. Forbered kabel til tilslutning:
Kabeltyper
Indendørs strømkabel (hvis relevant): H05VV-F eller H05V2V2-F
Udendørs strømkabel: H07RN-F
Signalkabel: H07RN-F
Mindste kvadrat af strøm- og signalkabler:
10A sikring - 5G1,5mm2
13A sikring - 5G1,5mm2
Vælg den rette kabelstørrelse
Størrelsen af forsyningskablet, signalkabel, sikring og den nødvendige
afbryder bestemmes af enhedens
maksimale strøm. Den maksimale
strøm er angivet på typeskiltet, som
er placeret på enhedens sidepanel.
Der henvises til dette typeskilt for at
vælge det rigtige kabel, en sikring eller
afbryder.
a. Med afisoleringstænger afisoleres
gummikappen fra begge ender af
kablet så ca. 40 mm af lederne
indeni blotlægges.
b. Fjern isoleringen fra ledningernes
ender.
c. Klem gaffel-kabelskoene fast på enderne af kablerne med en klemtang.
Vær opmærksom på faseleder
Når du klemmer ledninger sammen,
skal du sørge for klart at skelne fase
(”L”) fra andre ledninger.

Al ledningsføringsarbejde skal
udføres i overensstemmelse med
ledningsdiagrammet placeret på
indersiden af kabeldækslet på den
udendørs enhed.
2. Skru dækslet til de elektriske ledninger af.
3. Skru kabelklemmen under klemrækken fri og læg den til side.
4. Tilslut kabler i henhold til ledningsdiagrammet og skru gaffel-kabelskoen på hver ledning fast til
den tilsvarende terminal.
5. Når det er kontrolleret, at alle forbindelser er i orden, sammenrulles
ledningerne for at forhindre regnvand i at strømme ind i terminalen.
6. Ved hjælp af kabelklemmen fastgøres kablet til enheden. Skru kabel
klemmen stramt fast.
7. Skru ledningsdækslet fast igen.

Dæksel

Skrue
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Forbindelse af rør til kølemiddel
Ved tilslutning af kølemiddelrør, lad
ikke andre stoffer eller gasser end
R32 kølemiddel komme ind i enheden.
Tilstedeværelsen af andre gasser eller
stoffer vil sænke enhedens kapacitet,
og kan forårsage unormalt højt tryk
i kølekredsløbet. Dette kan medføre
eksplosion og personskade.

BEMÆRK: Længden af kølemiddelrør vil påvirke enhedens ydeevne og
energieffektivitet. Nominel effektivitet testes på enheder med en rørlængde på 5 meter. En rørlængde
på minimum 3 meter er påkrævet
for at minimere vibration og overdreven støj.
Se nedenstående tabel for specifikationer af den maksimale længde
og faldhøjde på rør.

Maks.
længde

Maks.
faldhøjde

Model

Varenr.

Apollo Wall Split
klimaanlæg

1201, 1202

25 m

10 m

1203

30 m

20 m

1. Skær rør

Ved klargøring af kølemiddelrør vær
ekstra omhyggelig med at klippe og
kravesamle dem korrekt. Dette vil sikre
en effektiv drift og minimere behovet
for fremtidig vedligeholdelse.
1. Mål afstanden mellem de indendørs og udendørs enheder.
2. Med en rørskærer skæres røret lidt
længere end den målte afstand.
3. Sørg for, at røret er skåret i en
perfekt vinkel på 90°.

BEMÆRK: Vær ekstra omhyggelig
med, ikke at beskadige, bule eller
deformere røret, mens der skæres.
Dette vil drastisk reducere enhedens varmeeffekt.
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Forbindelse af rør til kølemiddel
2. Fjern grater

Grater kan påvirke den lufttætte forsegling af kølemiddelrørets forbindelse. Disse skal være helt fjernet.
1. Hold røret i en nedadgående vinkel
for at forhindre grater i at falde ind i
røret.
2. Ved hjælp af en rival eller et afgratningsværktøj, fjern alle grater fra
den afskårne del af røret.

4. Fjern PVC-tapen fra rørenderne,
når du er klar til at udføre kravesamlingen.
5. Klem enden af røret til en krave.
Enden af røret skal strække sig ud
over kanten af kraveformen, i overensstemmelse med målene angivet
i tabellen nedenfor.

Rør
Rival
Peg ned

3. Rørender kravesamles

Korrekt kravesamling er afgørende for
at opnå en lufttæt forsegling.
1. Efter fjernelse af grater fra afskårne
rør forsegles enderne med PVCtape for at forhindre fremmedlegemer i at trænge ind i røret.
2. Beklæd røret med isolerende materiale.
3. Placer omløbermøtrikker på begge
ender af røret. Sørg for, at de vender den rigtige vej, for du kan ikke
sætte dem på eller ændre deres
retning efter at røret er bukket til
kraveform.
Omløbermøtrik

Kobberrør

Udvendig
diameter på
rør (mm)
Ø6,35 (1/4")

A (mm)
Min.

Maks.

0,7

1,3

Ø9,52 (3/8")

1,0

1,6

Ø12,7 (1/2")

1,0

1,8

Kraveform

A

Rør

6. Placer udkravningsværktøjet på
formularen.
7. Drej håndtaget på udkravningsværktøjet med uret, indtil røret har
en færdig krave.
8. Fjern udkravningsværktøjet og
kraveformen, og inspicer derefter
enden af røret for revner og jævn
krave.
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Forbindelse af rør til kølemiddel
4. Tilslut rør

Ved tilslutning af kølemiddelrør sørg
for ikke at bruge for stort moment eller
at deformere rørene på nogen måde.

Løsn kravemøtrikken lidt og stram
igen.

BEMÆRK: Ved bøjning af kølemiddelrør, er den minimale bøjnings
radius 10 cm.

Radius ≥ 10 cm

Tilslutningsrør til indendørsenhed
1. Juster midten af de to rør, du ønsker at forbinde.

Slange til
indendørs enhed
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Udvendig
diameter af
røret (mm)

Tilspændingsmoment
(N*m)

Kravdimension (B)
(mm)

Ø6,35 (1/4")

18-20

8,4-8,7

Ø9,52 (3/8")

32-39

13,2-13,5

49-59

16,2-16,5

Ø12,7 (1/2")

Kraveform

Omløbermøtrik Rør

2. Spænd omløbermøtrikken så
stramt som muligt med hånden.
3. Ved hjælp af en skruenøgle, grib
møtrikken på enhedens slange.
4. Mens du holder møtrikken på
enhedens slange fast bruges en
momentnøgle til at stramme omløbermøtrikken i henhold til drejningsmomentværdierne i momenttabellen nedenfor.

BEMÆRK: Stor kraft kan ødelægge
møtrikken eller beskadige kølerørene. Overskrid ikke de krav til
drejningsmoment, der er angivet i
tabellen ovenfor.
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Forbindelse af rør til kølemiddel
Tilslutning af rør til udendørsenhed
1. Skru dækslet fra den pakkede ventil på siden af den udendørs enhed.
2. Fjern beskyttelseshætten fra ventilernes ender.
3. Juster den tragtformede rørende med kraven med hver ventil
og spænd omløbermøtrikken så
stramt som muligt med hånden.
4. Ved hjælp af en skruenøgle, grib
ventilldæksel. Grib ikke den møtrik,
der forsegler serviceventilen.

Ventildæksel

BEMÆRK: Brug skruenøgle til
at holde ventildæksel. Drejnings
momentet fra stramning af omløbermøtrikken kan knække andre dele
af ventilen.

5. Mens du holder fast i ventildæksel,
brug en momentnøgle til at stramme omløbermøtrikken i henhold til
det korrekte drejningsmoment.
6. Løsn kravemøtrikken lidt, og stram
igen.
7. Trin 3 til 6 gentages for de resterende rør.
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Luftudtømning/tilføjelse af kølemiddel
Forberedelser og forholds
regler

Luft og fremmedlegemer i kølekreds
løbet kan forårsage unormale stigninger i tryk, som kan skade klimaanlægget, reducere dets effektivitet, og
forårsage skade. Anvend en vakuumpumpe og manifoldmåler til at udtømme kølekredsen, samt fjerne eventuelle ikke-kondenserbare gasser og fugt
fra systemet.
Udtømning bør udføres ved første
installation, og ved flytning af enheden.
Før udtømning
• Kontroller at de forbindende rør
mellem de indendørs og udendørs enheder er tilsluttet korrekt.
• Kontroller, at alle ledninger er
korrekt tilsluttet.

Udtømningsinstruktioner

1. Forbind manifoldmålerens fyldningsslange til serviceporten på den
udendørs enheds lavtryksventil.
2. Tilslut en anden fyldningsslange fra
manifoldmåleren til vakuumpumpen.
3. Åbn lavtrykssiden af manifoldmåleren. Hold højtrykssiden lukket.
Tænd vakuumpumpen for at udtømme systemet. Kør udsugningen
i mindst 15 minutter, eller indtil
kombinationsmåleren viser -76
cmHG (-105 Pa).

Manifoldmåler
Kombinationsmåler
Trykmåler
-76cmHg
Lavtryksventil
Trykslange/
påfyldningsslange

Højtryksventil
Påfyldningsslange
Vakuumpumpe

Lavtryksventil

6. Luk manifoldmålerens lavtryksside,
og sluk vakuumpumpen.
7. Vent 5 minutter, kontroller derefter,
at der ikke er sket en ændring i
systemtryk.
8. Hvis der sker en ændring i systemtrykket, se afsnittet ”Kontrol af el
og gaslækage” for information om,
hvordan man kan kontrollere for
utætheder. Hvis der ikke sker en
ændring i systemtrykket, skru låget
af højtryksventilen. Sæt sekskantnøglen i højtryksventilen og åbn
ventilen ved at dreje nøglen 1/4
mod urets drejning. Lyt efter gas,
der forlader systemet, og luk derefter ventilen efter 5 sekunder.
9. Observer trykmåleren i et minut for
at sikre, at der ikke sker en ændring i tryk. Trykmåleren bør vise
lidt over atmosfærisk tryk.
10. Fjern opfyldningsslangen fra
serviceporten.
11. Brug sekskantet skruenøgle til at
åbne både højtryks- og lavtryksventiler helt.
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Luftudtømning/tilføjelse af kølemiddel
12. Stram ventilhætterne på alle tre
ventiler (serviceport, højtryk, lavtryk) med hånden. Du kan efterspænde med en momentnøgle,
hvis nødvendigt.
BEMÆRK: Når du åbner ventilspindlerne, drej den sekskantede
skruenøgle, indtil den rammer mod
stopperen. Forsøg ikke at tvinge
ventilen til at åbnes yderligere.

Bemærkning om tilføjelse af
kølemiddel

Nogle systemer kræver yderligere
påfyldning, afhængig af rørlængder.
Standardrørlængde varierer efter
lokale bestemmelser. Kølemidlet bør
påfyldes via serviceporten på den
udendørs enheds lavtryksventil. Yderligere kølemiddel der skal påfyldes kan
beregnes efter følgende formel:

Yderligere kølemiddel per rørlængde
Forbindelsesrørets
længde (m)

Udluftningsmetode

Yderligere kølemiddel

< Standard rørlængde

Vakuum pumpe

Ikke relevant

> Standard rørlængde

Vakuum pumpe

Væske side:
Ø6,35 (1/4")
R32: (Rørlængde - standardlængde)
x 12g/m

Sørg for ikke at blande kølemiddeltyper.
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Kontrol af el- og gaslækager
ringe til en autoriseret kølemontør for
at finde og løse årsagen til lækagen.
Risiko for elektrisk stød. Al ledningsføring skal overholde lokale/
nationale regler for elektricitet og
skal installeres af autoriseret el-
installatør.

Før testkørsel

Udfør kun testkørsel, når du har udført
følgende trin:
• Elektriske sikkerhedseftersyn
Kontroller, at enhedens elektriske
system er installeret korrekt og fungerer hensigtsmæssigt.
• Gasudslipkontrol
Kontroller alle omløbermøtrikker og
bekræft, at systemet ikke er utæt.
• Bekræft, at gas- og væske- (højtryks- og lavtryks-) ventiler er helt
åbne.
Før prøvekørsel. Tjek jording.
Mål jordingsmodstanden ved visuel
påvisning og med jordingsmodstandstester. Jordingsmodstand
skal være mindre end 0,1 Ω.

Kontrol for gaslækage

Der er to forskellige metoder at kontrollere for gaslækage.
Sæbe- og vandmetoden
Med en blød børste påføres sæbevand eller flydende vaskemiddel på
alle samlinger på indendørsenheden
og udendørsenheden. Hvis der opstår
bobler indikerer dette en lækage.
Lækagedetektormetoden
Hvis du bruger en lækagedetektor
henvises til enhedens driftsmanual for
korrekt brugsanvisning.
BEMÆRK: Når kontrol for gaslæ
kager er udført. Efter at have
bekræftet, at ingen rørforbindelser
lækker, udskift ventildækslet på
ydersideenheden.
Kontrolpunkt for indendørs enhed
Kontrolpunkt for udendørs enhed

D
B

Under prøvekørslen

Tjek for elektrisk lækage
Under testkørsel bruges en polsøger
og et multimeter til at udføre en omfattende elektrisk lækagetest. Hvis der
registreres elektrisk lækage, skal du
slukke for enheden med det samme og
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A

A: Stopventil, lavtryk
B: Stopventil, højtryk
C & D: Omløbermøtrikker til
indendørsenheden
www.andersen-electric.com
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Testkørsel
Instruktioner for testkørsel

Du bør udføre testkørsel i mindst 30
minutter.
1. Tilslut strøm til enheden.
2. Tryk på ON/OFF-knappen på fjernbetjeningen for at tænde den.
3. Tryk på knappen MODE for at rulle
gennem følgende funktioner en ad
gangen:
KØLING
– Vælg lavest mulige temperatur
VARME
– Vælg højest mulige temperatur
4. Lad hver funktion køre i 5 minutter,
og udfør følgende kontroller (listen
herunder):

Dobbelttjek rørsamlinger
Under drift vil trykket i kølekredsløbet stige. Dette kan afsløre lækager, som ikke var til stede under din
indledende lækagekontrol. Kontroller yderligere at der ingen utætheder er i kølemiddelrør.
Der henvises til afsnittet ”Kontrol af
el og gaslækager”.

Udfyld nedenstående ”Liste over kontroller” med bestået/ikke bestået:
Kontrolpunkter

Indendørs

Udendørs

Ingen elektrisk lækage
Enheden er korrekt jordet
Alle elektriske terminaler er ordentligt tildækkede
Indendørs og udendørs enheder er solidt monterede
Ingen rørsamlinger lækker
Vand drænes ordentligt fra drænslange
Alle rør er ordentligt isolerede
Enheden udfører KØLE-tilstand korrekt
Enheden udfører VARME-tilstand korrekt
Indendørsenhedens spjæld roterer korrekt
Indendørsenheden reagerer på fjernbetjeningen
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Testkørsel
5. Når prøvekørslen er fuldført, og du
har bekræftet, at alle kontrolpunkter på ”Liste over kontroller” der
skal udføres er BESTÅET, skal du
gøre følgende:
a. Returner enheden til normal
driftstemperatur via fjernbetjeningen.
b. Omvikl de indendørs samlinger
i kølemiddelrør du lod være blottet
under installation af den indendørs
enhed med isoleringstape.

AUTO/COOL

”Manuel kontrol”
knap

Hvis omgivelsestemperaturen er
under 17°C
Du kan ikke bruge fjernbetjeningen
til at tænde for KØLE-funktionen,
når den omgivende temperatur er
under 17°C. I dette tilfælde kan du
anvende MANUAL CONTROLknappen for at teste KØLE-funktionen.
1. Løft frontpanelet af den indendørs
enhed, og hæv det, til det klikker
på plads.
2. MANUEL CONTROL-knappen er
placeret på højre side af enheden.
Tryk på den 2 gange for at vælge
KØLE-funktion.
3. Udfør testkørsel som normalt.
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