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SÄKERHETSFÖRESKRIFTER
Läs följande ”Säkerhetsföreskrifter” före installation.

Anm: Läs den här manualen noga innan du använder enheten. Manualen används som referens och tekniska 
data kan ändras utan föregående meddelande.  

         Detta är symbolen för säkerhetsvarning.
Denna symbol varnar för de potentiella faror som kan skada dig eller andra.

Utför provkörning för att bekräfta att inget onormalt inträffar efter installationen. Förklara sedan för användaren 
drift, skötsel och underhåll som anges i instruktionerna.

1) Använd endast ackreditarade installatörer för installation av aggregat.
2) Elanslutning skall utföras enligt gällande lokala regler.
3) Installera inte enheten på en plats där läckage av brandfarlig gas kan förekomma. 
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Inomhusdel
- Aggregatet bör installeras på ett stadigt och säkert 
underlag. 
- Tillse även att platsen är lättåtkomlig för underhåll 
och reparation.
- Placera inte aggregatet i närheten av en värmekälla.
- Tillse att inget blockerar luftcirkulationen.
- Välj en plats plats där anslutningen av dräneringen 
lätt kan utföras.
- Se till de utrymmen beaktas som anges av pilarna 
från vägg, tak eller andra hinder.
- Rekommenderad monteringshöjd för inomhusenhe-
ten är minst 2,3 m.

Utomhusdel
- Aggregatet måste installeras på ett stadigt och säkert 
fundament/stativ för att undvika ökade ljud och vibra-
tionsproblem. Aggregatet måste alltid f xeras med bult.
- Se till de utrymmen beaktas som anges av pilarna 
från vägg, tak eller andra hinder.
- Placera inga hinder som kan orsaka en kortslutning 
på den in/utgående luften.
- Om rörledningslängden är över 10m, måste ytterli-
gare köldmedium fyllas på enligt tillägg som visas på 
utomhusdelens märkskylt.

PLACERING AV INOM OCH UTOMHUSDEL
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INSTALLATION INOMHUSDEL

1. Väggen skall vara stark nog att förhindra vibrationer.
2. Placera installationsplattan på väggen i ett horisontellt läge.
3. Markera positionen för monteringshålen som visas och borra erforderliga hål. Montera sedan installationsplat-
tan med skruvar.
4. Markera platsen för de rörledningshål som visas. Borra sedan hålen något lutande i en vinkel mot utomhus-
sidan.

Vänster bakre anslutning 

Dränering  Rör  

Lucka höger 
sida 

Lucka höger 
botten

Hake på 
installa-
tionsplatta

Rör 

 Dränering  

Lucka vänster 
sida  

Elkabel    

.Dränering 

Röranslutningar 

Höger 

Höger bak  

(Framsida)  

Höger botten  Vänster bak  
Vänster 

Ansl köldmedierör
Köldmedierören kan an-
slutas i 5 olika riktningar.
1. Vänster sida.
2. Vänster sida rakt bakåt.
3. Höger sida.
4. Höger sida rakt bakåt.
5. Höger sida botten.

Inomhusdel      

Gasledn.

Vätskeledn.

Installation inomhusdel 

1. Haka på inomhusenheten på 
den övre delen av installations-
plattan. Se till krokarna sitter kor-
rekt på installationsplattan genom 
att dra inomhusdelen åt vänster 
och höger.

2. För att underlätta anslutningen 
av rören, lås med hjälp av exvis 
träklossar, aggregatet utåt i en 
vinkel på ca 25°(se f g).

Stöd vid ansl av rör

Lås inomhusdelens hölje

Tryck på den nedre vänstra och högra 
sidan av enheten mot installations-
plattan tills krokarna hakar fast i resp 
spår (ljud klick).
Se till att inte någon kabel kommer i 
kläm.  

Krok inom-
husdel 

Installa-
tionsplatta 

Marke-
ring  

Baksida 

Anslutnings-
kabel  

Dräneringsslang  
Justera rören något nedåt

Dräne-
rings-
slang  

Rör  
Ansl.kabel 

Mer än ca.95cm  

För att ta ut enheten, dra 
markeringen i botten, och dra 
den en aning mot dig för att 
frigöra hakarna från enheten.

Samordna rördragningen

Installera inomhusdelen
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INSTALLATION INOMHUSDEL (forts)

1. Efter anslutning av köldmedirören mellan inom- och utomhusdel måste rören provtryckas och isoleras. 

2. Slutligen måste rören och inomhusdelen vaccumköras. 

3. Om rörledningslängden är över 10m, måste ytterligare köldmedium fyllas på enligt tillägg som visas på utom-
husdelens märkskylt.

Installation av extrafi lter (tillval) 

1. Öppna fronten.

2. Tag bort f ltren                                                                  

3. Sätt in extrafiltret som det visas på bilden.   

Extraf lter  

Luftf lter  

Demontering av frontgaller

Följ stegen nedan vid demontage av 
fronten.

1. Ställ den vertikala luftriktaren i horison-
tellt läge. 

2. Skjut ner de tre locken på frontgallret 
som visas på bilden till höger, och ta 
sedan bort de tre skruvarna.

3. Dra den nedre delen av frontgallret
mot dig för att ta bort den.

Vid återinstallation av frontgallret, ställ 
först den vertikala luftriktaren i horison-
tellt läge och utför sedan ovanstående 
steg 2 och 3 i omvänd ordning.

Anslutning av dränering utomhusdel.
Om ett avlopp används bör enheten vara 
placerad på ett stativ som är längre än 3 
cm.

Lock  

Skruv  

Vertikal luftriktare  

(Ställ den vertikala 
luftriktaren i horison-
tellt läge)  

Dränerings
anslutning  

Montera slangen i en 
vinkel så att vattnet lätt 
strömmar ut.  

Slang
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Utlopp

Kontroll av dränering
Öppna frontpanelen och ta bort luftf ltren.
(Kontroll av dräneringen kan utföras utan att 
ta bort frontgallret.)
Häll ett glas vatten i dräneringsskålen.
Se till att vattnet rinner ut från dränerings-
slangen på inomhusenheten.

Utvärdering av prestanda
Kör aggregtet i kylläge i femton minuter eller 
mer.
Mät lufttemperaturen i inlopp och utlopp.
Se till att skillnaden mellan inlopp och utlopps-
temperaturen är mer än 8 °C

Dräniringsskål i 
frogolit

lopp

INSTALLATION INOMHUSDEL (forts)
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