
Luftkonditionering

Installationsmanual
AC KNADEH / AC MNTCEH

 • Tack för ditt köp av denna luftkonditioneringsapparat från Samsung.

 • Innan du använder denna apparat, läs noggrant igenom denna användarmanual och förvara den för 
framtida referens.
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Följ noggrant de säkerhetsföreskrifter som anges nedan i 
listan eftersom de är viktiga för att garantera säkerheten 
för luftkonditioneringsapparaten och de som arbetar med 
den.

•	 Koppla alltid luftkonditioneringsapparaten från 
nätaggregatet innan service eller  reparation av 
interna komponenter. 

•	 Bekräfta att installation och testdrift  utförs av 
godkänd personal. 

•	 Bekräfta att luftkonditioneringsapparaten inte är 
installerad in en  lättåtkomlig miljö. 

Allmän information
•	 Läs noga igenom innehållet i den här manualen innan 

du installerar luftkonditioneringsapparaten  och 
förvarar manualen på en säker plats för att kunna 
använda den som en referens även efter installationen. 

•	 För maximal säkerhet ska alltid den som installerar 
läsa följande varningar noggrant. 

•	 Förvara drifts- och informationsmanualen på en säker 
plats och kom ihåg att lämna den till den nya ägaren 
om luftkonditioneringsapparaten  säljs eller överförs. 

•	 Den här manualen beskriver installationen av 
en inomhusenhet med ett delat system i två 
Samsungenheter. Användning av andra typer av 
enheter med andra styrsystem kan skada enheterna 
och ogiltigförklara garantin. Tillverkaren ska inte hållas 
ansvarig för skador som uppkommer vid  användande 
av icke kompatibla enheter. 

•	 Tillverkaren ska inte hållas ansvarig för skador som 
härstammar från otillåtna förändringar eller felaktiga 
anslutningar av elektricitet och krav som framställts  
i tabellen ”Driftsbegränsningar”,  som författats i 
manualen, vilket leder till att garantin upphävs. 

•	 Luftkonditioneringsapparaten  ska användas 
endast för de tillämpningar som den har utformats: 
inomhusenheten är  olämplig att installera i områden 
där man tvättar. 

•	 Använd inte enheten om den är skadad. Om problemet 
kvarstår, stäng av enheten och koppla ur den från 
nätaggregatet.

•	 För att förebygga elchocker, bränder  och skador, 
stanna alltid enheten, inaktivera skyddsbrytaren och 
kontakta SAMSUNGS tekniska support om enheten 
producerar rök, om strömkabeln är varm eller skadad 
eller om enheten är mycket bullrig. 

•	 Kom alltid ihåg att inspektera enheten , elektriska 
anslutningar, kylrören och skydden regelbundet. Dessa 
åtgärder bör utföras av godkänd personal. 

•	 Enheten innehåller rörliga delar, vilka alltid bör 
förvaras oåtkomligt för barn. 

•	 Försök inte reparera, flytta, ändra eller installera om 
enheten. Om detta utförs av obehörig personal, kan 
dessa åtgärder orsaka elchocker eller bränder. 

•	 Placera inte behållare med vätskor eller andra föremål 
på enheten. 

•	 Alla material som används för tillverkning och 
förpackning av luftkonditioneringsapparaten är 
återvinningsbara. 

•	 Förpackningsmaterial och tomma batterier till 
fjärrkontrollen (alternativt) måste avyttras i enlighet 
med gällande lagar. 

•	 Luftkonditioneringsapparaten innehåller ett kylmedium 
som måste avyttras som särskilt avfall. I slutet av sin 
livscykel måste luftkonditioneringsapparaten avyttras 
på godkända miljöstationer eller föras tillbaka till 
återförsäljaren så att den kan avyttras på ett korrekt 
och säkert sätt.

Installation av enheten
•	 VIKTIGT: När du installerar enheten, kom alltid ihåg att 

först ansluta kylrören, sedan de elektriska kablarna. Ta 
alltid isär de elektriska kablarna innan kylrören. 

•	 Vid mottagandet skall produkten inspekteras för att 
kontrollera att den inte har skadats under transporten. 
Om produkten verkar skadad, INSTALLERA DEN INTE 
och rapportera omedelbart  skadorna till transportören 
eller återförsäljaren (om installatören eller den  
behöriga teknikern har samlat materialet från 
återförsäljaren.) 

•	 När du har slutfört installationen, utför alltid ett 
funktionsprov och ge anvisningar om hur du använder 
luftkonditioneringapparaten  för användaren.

•	 Använd inte luftkonditioneringsapparaten i miljöer 
med farliga ämnen eller nära utrustning som avger 
flammor för att undvika bränder, explosioner eller 
skador. 

•	 Våra enheter måste installeras i enlighet med 
utrymmen som indikeras i installationsmanualen för 
att säkerställa antingen åtkomst från båda sidorna 
eller tillgång att utföra rutinunderhåll och reparation. 
Enhetskomponenterna måste vara tillgängliga och kan 
bli ned monterade under helt säkra omständigheter 
antingen för personer eller saker. Därför, där det inte 
iakttas som anges i installationsmanualen, kostnaden 
som krävs för att nå och reparera enheten  

Säkerhetsinformation för installation
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(i säkerhet, som krävs enligt gällande regler i kraft) 
med slingor, lastbilar, byggnadsställningar m.m. 
kommer inte täckas  
av garantin och kommer debiteras slutanvändaren.

Nätaggregatskabel, säkring eller 
kretsbrytare
•	 Kontrollera alltid att nätaggregatet är kompatibel 

med aktuella säkerhetsstandarder. Installera alltid 
luftkonditioneringen enligt de aktuella lokala 
säkerhetsstandarder. 

•	 Kontrollera alltid att en lämplig jordad  anslutning är 
tillgänglig. 

•	 Kontrollera att spänningen och frekvensen för 
nätaggregatet uppfyller kraven och att den installerade 
strömmen är tillräcklig för att säkerställa drift även 
av andra hushållsapparater som ansluts till samma 
eluttag. 

•	 Kontrollera alltid att strömbrytarna och 
skyddsbrytarna är lämpligt dimensionerade. 

•	 Kontrollera att luftkonditioneringsapparaten  
är ansluten till nätaggregatet i enlighet med 
instruktionerna som anges i  kopplingsschemat som 
följer med manualen. 

•	 Kontrollera alltid att elektriska anslutningar 
(kabelingångar, delar av ledningar, skydd...) är 
kompatibla med de elektriska specifikationerna och 
anvisningar i kopplingsschemat. Kontrollera alltid att 
alla anslutningar uppfyller standarderna som gäller för 
installation av luftkonditioneringsapparater.

  VAR FÖRSIKTIG
•	 Se till att du jordar kablarna.

 - Anslut inte jordledningen till gasledning, vattenrör, 
belysningsstolpe eller telefontråd. Om jordningen inte 
är fullständig, kan elektriska stötar eller brand uppstå.

•	 Installera strömbrytaren.

 - Om strömbrytaren inte är installerad, kan elektriska 
stötar eller brand uppstå.

•	 Se till att kondensvattnet som droppar från 
avloppsslangen rinner ut ordentligt och säkert.

•	 Installera strömkabeln och kommunikationskabeln till  
inomhus- och utomhusenheten minst 1 m avstånd från 
den elektriska apparaten.

•	 Installera inomhusenheten på avstånd från 
belysningsapparater med hjälp av ballasten.

 - Om du använder den trådlösa fjärrkontrollen, 
kan mottagningsfel uppstå på grund av 
belysningsanordningens ballast. 

•	 Installera inte luftkonditioneringsaggregatet på 
följande platser.

 - Plats där det finns mineralolja eller arseniksyra. 
Brinnande harts delar och tillbehör kan falla eller 
vatten kan läcka. Kapaciteten hos värmeväxlaren kan 
minska eller luftkonditioneringen kan vara ur funktion.

 - Plats där frätande gas såsom svaveldioxid genereras 
från ventilationsrör eller luftutsläpp.

•	  Kopparröret eller anslutningsröret kan korrodera och 
köldmedel kan läcka.

 - Plats där det finns en maskin som genererar 
elektromagnetiska vågor. Luftkonditioneringen kanske 
inte fungerar normalt på grund av styrsystemet.

 - Plats där det finns risk för befintliga brännbara gaser, 
kolfiber eller brandfarligt damm.

•	  Plats där tinner eller bensin hanteras. Gas kan läcka 
och det kan orsaka brand.

•	 Se till att inte modifiera eller skarva strömsladden eller 
ansluta flera kablar.

- Det kan leda till elchocker eller brand på grund av 
glappkontakt, dålig isolering eller överbelastning.

- Om sladden behöver skarvas på grund av skador på 
den, ser du ”Steg 2.4 Tillval:Förlänga strömsladden” i 
installationshandboken.

Säkerhetsinformation för installation
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Förberedelse

Steg 1.1  Välj plats för installationen

Översikt över kraven för installation på platsen

CAUTION

Steg 1.2  Kontrollera och förbered 
tillbehören och verktygen

Tillbehör

Förpackning med tillbehör för inomhusenheten

AC KNADEH

Installationsskylt (1)

026/035

 (04 ram)

Installationsskylt (1)

071

 (05 ram)

Fjärrkontroll (1) Fjärrkontrollens batteri (2)

Användarmanual (1) Installationsmanual (1)

Huvudskruvar (2) Hållare till fjärrkontroll (1)

M4 x 16 

Gängade skruvar (2)
Trekantiga ledaren till 

vänster(1)

Trekantiga ledaren till höger(1)

 (Enhet : m)

Modell
Rörlängd Rörhöjd

Minimum Maximum Maximum

AC026/035KNADEH 3 20 15
AC071KNADEH
AC100MNTCEH 3 75 30

100 mm eller mer
(rekommenderad)125 mm 

eller mer
(rekomm 
enderad)

125 mm 
eller mer
(rekomm 
enderad)

Dräneringsslangens hål
Du kan välja riktning för 
dräneringen (vänster eller höger).

Maximal rörhöjd: 8 m
Maximal rörlängd: 15 m

Gör minst en vända för att 
minska buller och vibrationer.

De faktiska enheterna kan skilja sig 
något från bilden som visas nedan.

Gör ett U-vattenlås (A) 
på röret (som är anslutet 
till inomhusenheten) vid 
ytterväggen och skär i den 
nedre delen av isoleringen 
(ca 10 mm) för att förhindra 
regnvatten från att komma in 
genom isoleringen.

Utomhusenhet

Yttervägg

Inomhusenhet

Skär isoleringen för att 
dränera regnvatten

VAR FÖRSIKTIG
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AC MNTCEH

Installationsskylt (1)

100
Fjärrkontroll (1)

Fjärrkontrollens batteri (2) Användarmanual (1)

Installationsmanual (1) Hållare till fjärrkontroll (1)

M4 x 16 

Gängade skruvar (2)

Verktyg 

Allmänna verktyg

•	 Vakuum-pump
(Förebyggande av  flöde 
bakåt )

•	 Förgreningsmätare

•	 Regeldetektor

•	 Vridnyckel

•	 Röravskärare

•	 Brotsch

•	 Rörböjare

•	 Vattenpass

•	 Skruvmejsel 

•	 Nyckel

•	 Borr 

•	 L skiftnyckel

•	 Måttband

Verktyg för testdrift

•	 Termometer

•	 Motståndsmätare

•	 Elektroskop

Steg 1.3  Borra ett hål i väggen.
Innan fixering av installationsplattan på en vägg 
samt fixering av inomhusenhetens installationsplatta, 
en fönsterkarm eller en gipsplatta, måste du 
bestämma positionen för ett hål (med 65 mm 
innerdiameter) där rörbunten (bestående av ström- 
och kommunikationskablar, rör för köldmedium och 
avloppsslang) som ska föras in för att sedan borra hålet.

1 Bestämma positionen för ett hål på 65 mm, med 
hänsyn till de möjliga riktningarna rörbunten och de 
minsta avstånden mellan hålet och installationsplattan.

  VAR FÖRSIKTIG
•	 Om du ändrar rörets riktning från vänster till höger, 

undvik att böja det allt för mycket, utan vänd det 
långsamt i motsatt riktning som visas. I annat fall kan 
röret skadas i hanteringen.

 (Enhet: mm)

Modell A B C D

AC026KNADEH
AC035KNADEH 36 190 81 36

AC071KNADEH 33 110 110 33

Hål för rörbunt: Ø 65 mm

<Minsta avstånd mellan hålet och 
installationsplattan>

B

A D

C B

A D

CB

A D

C

Hål för rörbunt

<Möjliga riktningar för rörbunten>

Vänster Höger

Bakre höger eller vänster

Längst ner till höger

Förberedelse
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A C

B

D

F E

2 Borra hålet.

  VAR FÖRSIKTIG
•	 Se till att bara borra ett hål. 

•	 Se till att hålet lutar nedåt, så att dräneringsslangen 
lutar nedåt så att vattenflödet dräneras väl.

Steg 1.4  Utförande av läckagetest

Läckagetest

LÄCKAGETEST MED KVÄVE (innan du öppnar ventilerna) 
För att upptäcka grundläggande köldmedeläckage, innan 
du återskapar vakuum och återcirkulerar R410A, är det 
installatörens ansvar att trycksätta hela systemet med kväve 
(med användning av en tryckregulator) med ett tryck över 
4.1 MPa (mätare).

LÄCKAGE TEST MED R410A (efter att du har öppnat ventilerna) 
Innan du öppnar ventilerna, släpp ut all kväve ur systemet 
och skapa vakuum. Efter att du har öppnat ventilerna 
kontrollera för läckor med en läckagedetektor för 
köldmedel R410A.

Test parts for the
indoor unit

  VAR FÖRSIKTIG
•	 Töm ur all kväve för att skapa ett vakuum och ladda 

systemet.

Steg 1.5  Linda in den med 
isoleringstejp
Efter kontroll av gasläckor i systemet, isolera röret, 
slang och kablar. Placera sedan inomhusenheten på 
installationsplattan.

1 För att undvika kondensproblem, placera 
värmebeständig polyetylenskum separat runt varje 
kylrör i den nedre delen av inomhusenheten.

2 Linda kylröret och avloppsslangen i den bakre delen 
av inomhusenheten med den absorberande dynan.

  OBS
•	 Linda röret och slangen tre gånger till slutet av 

inomhusenheten med den absorberande dynan. (20 
mm intervall)

3 Linda rör, monterings kabel och dräneringsslang med 
isoleringstejp.

4 Placera bunten (rör, monterings kabel och 
dräneringsslang) försiktigt i den nedre delen av 
inomhusenheten så att den inte skjuter ut från 
baksidan av inomhusenheten.

Installation plate

5 Haka på inomhusenheten på installationsplattan och 
flytta enheten till höger och vänster tills den sitter 
säkert på plats.

6 Linda resten av röret med vinyltejp.

7 Fäst röret på väggen med hjälp av klämmor (tillval).

Vägg

Dräneringsslang
Inomhusenhet

<Hålet lutar nedåt>

Hål för rörbunt

<Minsta avstånd mellan hålet och 
installationsplattan>

(Enhet: mm)

Modell A B C D E F

AC100MNTCEH 156 67 364 34.5 64.5 19.5

Hål för rörbunt: Ø 65 mm

Testa delar av 
inomhusenheten

Installationsplattan
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Steg 2.1  Demontering av skyddshöljet 
(Endast för AC KNADEH modellen)

1 Ta bort skruvlocken, sedan skruvarna. 

2 Låsa upp sidohakarna ( , ), och sedan center 
hakarna ( ).
Lås sedan upp hakarna i botten ( ) för att dra ut 
skyddshöljet. 

B

B

C

A
A

1

2

4

Steg 2.2 Demontering av 
installationsplattan

Installation av inomhusenheten

Scanna QR-koden för video om 
installation av enhet inomhus. (Den här 
QR-koden endast för AC KNADEH)

Skruvlock

Phillips krysskruv

Skruv

Skruvmejsel med platthuvud

Center hake (A) Hake i botten/sidan (B/C)
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Steg 2.3  Anslutning av ström- 
och kommunikationskablar 
(monteringskabel)

1(L)2(N) F1 F2

•	 När man utför elektriskt och jordningsarbete, var noga 
med att följa de tekniska standarderna för elektriska 
installationer och "bestämmelser för kabeldragning" 
enligt de lokala förskrifterna.

•	 Dra	åt	terminalblocksskruven	till	1,2-1,8	N•m	(12-18	
kgf•cm).

  OBS
•	 Varje kabel är märkt med motsvarande 

terminalnummer.

•	 Använd skärmad kabel (Kategori 5; mindre än 50pF/m) 
för bullrig plats.

•	 Nätströmssladdar av delar för apparater 
för utomhusbruk får inte vara lättare än 
polykloroprenskärmad böjlig sladd. (Kodbeteckning 
IEC: 60245 IEC 66/CENELEC: H07RN-F, IEC: 60245 IEC 
57/CENELEC: H05RN-F)

•	 Ström- och kommunikationskabeln får inte vara längre 
än 30 m.

  VAR FÖRSIKTIG
•	 Använd endast en kabelledning med kabelsko 

till  uttag på kopplingsplinten  i trådinläggning på 
kopplingsplinten. Standardkablar utan en kabelsko till 
kan utgöra en brandrisk på grund av överhettning på 
den elektriska kontakten under installation.

•	 Om du behöver förlänga röret, tänk på att förlänga 
kabeln också. Den maximala längden på varje kabel 
och rör som används bör inte överstiga 15 meter.

•	 Anslut inte två eller fler olika kablar att förlänga 
längden. Denna anslutning kan orsaka brand.

•	 Varje cirkulär kabelsko måste matcha storleken på dess 
motsvarande skruv på kopplingsplinten.

•	 Efter att ha anslutit kablarna, se till att numren 
på kontakten på inomhus- och utomhusenheterna 
matchar.

•	 Se till att ström- och kommunikationskablarna 
separeras. De får inte vara samma kabel.

  VARNING
•	 Koppla kablarna ordentligt så att kablarna inte kan 

dras ur lätt. (Om de är lösa, kan det orsaka att kablarna 
bränns ut.)

Modell

AC026KNADEH
AC035KNADEH
AC071KNADEH
AC100MNTCEH

Strömkabel
(Utomhusenhet)

3G X 1,5 mm², 
H07RN-F

Utomhus till inomhus 
strömkabel

3G X 1,0 mm², 
H07RN-F

Kommunikationskabel
2 X 0,75 mm², 

H05RN-F

Typ GL 16A

Innan du 
ansluter

Korrigera Upp och ner Skadad Icke-cirkulär

När du har 
anslutit

Korrigera Korrigera
Upp och ner

Icke-
hoppassad(Framifrån)

(Vy från 
sidan)

<Cirkulärt uttag>

Kontrollbox

Skruva fast skruvarna för kabelhållare .
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Steg 2,4 Tillval: Förlänga strömkabeln 

1 Förbered en kompressor och följande verktyg.

Verktyg Specifikationer Form

Crimptång MH-14

Anslutningsärm 
(mm)

20xØ7,0 
(HxYttre 
diameter)

Isoleringstejp Bredd 18 mm

Krymprör (mm)
50xØ8,0 
(LxYttre 

diameter)

2 Skala av skärmningen från strömkabelns gummi och tråd.

•	 Skala av 20 mm av kabelskärmningen från 
slangen som redan är monterad.

  VAR FÖRSIKTIG
•	 För information vad gäller specifikationer för 

strömkabeln på inomhus- och utomhusenheter, se 
installationsmanualen.

•	 Sätt in en krympslang efter att du skalat av 
kablarna i den förmonterade slangen.

20 20

20

20
60

120

180

3 Infoga båda sidorna av kärnkabeln för  strömkabeln i 
anslutningsärmen. 

•	 Metod 1: Tryck in kärntråden i hylsan från båda 
sidor.

•	 Metod 2: Tvinna kärntrådarna tillsammans och 
tryck in dem i hylsan.

4 Använd en modulartång för att komprimera de båda 
ändarna. Vänd och komprimera ytterligare två punkter 
på samma plats.

•	 Dimensionen för komprimeringen bör vara 8,0.

•	 Efter komprimeringen, dra ut båda sidorna av 
kabel för att se till den trycks fast ordentligt.

5 Vira in den med isoleringstejpen två eller fler varv och 
placera krympslangen i mitten av isoleringstejpen.
Det krävs totalt tre eller fler isoleringslager.

6 Lägg till värme till kontraktionsröret för att krympa det.

7 När arbetet med rörets kontraktion är slutfört, linda in  
det med isoleringstejpen för att avsluta .

  VAR FÖRSIKTIG
•	 Se till att anslutningsdelarna inte är synliga utåt.

•	 Se till att använda isoleringstejp och 
krympslang som är tillverkade av godkända 
förstärkta isoleringsmaterial som har samma 
motståndsspänning som strömkabeln. (Följ de 
lokala regelverken för förlängningar.)

Metod 1 Metod 2

Anslutningsärm Anslutningsärm

Komprimeringsdimension

Komprimera det 4 gånger Komprimera det 4 gånger

Metod 1 Metod 2

5 mm 5 mm

Isoleringstejp

Metod 1 Metod 2

Isoleringstejp

40 mm 35 mm

Krymprör

Isoleringstejp

Strömsladd

Förmonterad slang för strömsladden
(Enhet: mm) 

(Enhet: mm)

Installation av inomhusenheten
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  VARNING
•	 Vid förlängning av elektrisk kabel, använd INTE  ett 

cirkelformat tryckuttag.

 – Ofullständiga 
kabelanslutningar kan 
orsaka elchock eller 

brand. 

Steg 2.5  Installera och anslut 
dräneringsslangen
1 Installera dräneringsslangen. 

2 Häll vatten i dräneringspannan. Kontrollera att slangen 
är ordentligt tömd.  

  VAR FÖRSIKTIG
•	 Säkerställ att inomhusenheten är i en upprätt position 

när du häller i vattnet för att kontrollera läckaget. Se 
till att vattnet inte spills på den elektriska delen. 

•	 Om diametern på anslutningsslangen är mindre än 
produktens dräneringsslang kan vattenläckage uppstå.

•	 Bristfällig installation kan orsaka vattenläckage.

•	 Om dräneringsslangen är indragen i rummet, isolera 
slangen så att droppande kondensationen inte skadar 
möbler eller golv.

•	 Göm eller täck inte anslutningen för dräneringsslangen. 
Kopplingen till dräneringsslangen måste vara 
lätttillgänglig och enkel att utföra service på.

Steg 2.6  Tillval: Förlänga 
dräneringsslangen 

(A) (B)

Dräneringsslang Monteringsrör Anslutningsslang

Inomhusenhet

Dräneringsslang

Vägg

5 cm 
mindre

Dike 

Vinkling nedåt Vinkling uppåt Doppad i vatten

Böjd För litet utrymme För litet 
utrymme

Dräneringsslang (A) Tömningsslang med förlängning (B) 

Dräneringsslang Tömningsslang med förlängning 

20 mm eller mer 
Isolering

Vinyltejp 

40~45mm
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Steg 2.7  Tillval: Ändra riktningen för 
dräneringsslangen 
AC KNADEH

AC MNTCEH

Ändra riktning endast när det är nödvändigt.

1 Ta av gummihatten med en tång.

Drain hose

Screw hole

Screw

2 Ta bort dräneringsröret genom att dra det och vrida åt 
vänster.

3 Sätt i dräneringsslangen genom att fästa den i 
spåret på dräneringsslangen  och utloppet till  
smältvattenskålen.

Drain pan 
outlet

Rubber cap

4 Fäst gummilocket  med en skruvmejsel genom att 
vrida den till höger tills den fäster i änden av spåret.

5 Sök efter läckage på båda sidorna av 
dräneringsutloppet.

Pour the water in direction of arrow.

 Direction of the drained water

  VAR FÖRSIKTIG
•	 Säkerställ att inomhusenheten är i en upprätt position 

när du häller i vattnet för att kontrollera läckaget. Se 
till att vattnet inte spills på den elektriska delen. 

Utlopp för 
dräneringsplatta 

Gummihatt 

Häll vattnet i riktningen av pilen. 

Riktning av det dränerade vattnet 

<Vy framifrån>

<Vy från sidan>

Skruvhål

Skruv

Dräneringsslang

Utlopp för 
dräneringsplatta

Gummihatt

Häll vattnet i riktningen av pilen.

 Riktning av det dränerade vattnet

Installation av inomhusenheten
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Steg 2.8  Installera och anslut 
monteringsrören till rören för 
köldmedium (monteringsrör)
Anslut inomhus- och utomhusenheter med fältlevererad 
kopparrör med kopplingsomtag. Använd endast 
isolerade sömlösa kylklassificerade rör, (Cu DHP-sort 
enligt ISO1337), avfettade och avoxiderad, lämpligt för 
driftstryck av minst 4 200 kPa och sprängtryck på minst 
20700 kPa. Under inga omständigheter får sanitär typ av 
kopparrör användas. 

Det finns 2 rörledningar för köldmedel  med olika 
diametrar: 

•	 Den mindre är för flytande köldmedel 

•	 Den större som är för gas-köldmedel 

Luftkonditioneringsapparaten kommer redan med ett 
kort köldmediumrör och ett kort rör med gas köldmedium 
. Anslutningsförfarandet för köldmediumrören varierar 
beroende på positionen för utgången för varje rör när man 
står vänd mot väggen: 



1 Klipp ut lämplig "knockout"-enhet (A, B, C) på baksidan 
av inomhusenheten om du ansluter röret direkt på 
baksidan.

2 Jämna ut de skurna kanterna. 

3 Ta bort skyddshattarna på rören och anslut 
monteringsröret till varje rör. Dra åt muttrarna med 
händerna först och sedan med en skiftnyckel för 
följande vridmoment. 

Yttre diameter (mm)
Vridmoment 

(N•m)
Vridmoment (kgf•cm)

ø 6,35 14 ~ 18 140 ~ 180

ø 9,52 34 ~ 42 350 ~ 430

ø 12,70 49 ~ 61 500 ~ 620

ø 15,88 68 ~ 82 690 ~ 830

  OBS
•	 Om du vill göra rören kortare eller förlänga, 

se Steg 2.9  Förkorta eller förlänga rören med 
köldmedium (monteringsrör) på sidan 14 .

4 Skär av den återstående skumisoleringen. 

5 Om det behövs, böj röret för att fästa det längs botten 
på inomhusenheten. Dra sedan ut den genom lämpligt 
hål.

•	 Röret bör inte sticka ut på baksidan av 
inomhusenheten. 

•	 Böjradien ska vara minst 100 mm eller mer. 

6 Led röret genom hålet i väggen. 

7 Fäst inomhusenheten på väggen. För kablarna, rören 
och slangen igenom det utslagna hålet som kommer 
att kopplas till utomhusenheten.

8 Använd 2 skruvar för att fixera inomhusenheten 
såsom visas på bild 2.

9 Montera guiden in i position A eller B som visas i bild 
3.

  OBS
•	 Röret kommer att vara isolerat och permanent fäst i 

sin position efter avslutad installation och prov för 
gasläckage. 

  VAR FÖRSIKTIG
•	 Dra åt överfallsmuttern  med skiftnyckeln i enlighet 

med den angivna metoden. Om överfallsmuttern är allt 
för hårt åtdragen kan överfallsmuttern gå sönder och 
orsaka läckage av köldmedium . 

•	 Göm inte eller täck röranslutningen. Alla 
röranslutningar med kylmedium skall vara lätt 
tillgängliga och enkla att utföra service på.

1 <Vy framifrån>

3 <Vy från sidan>

Vänster (A)

Undersidan (C)

Höger(B)

Guide höger 
eller vänster

2 <Montering av 
hängskruven>

Skruv
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Steg 2.9  Förkorta eller förlänga rören 
med köldmedium (monteringsrör)

90°

R 0.4 to 0.8

90°±2°

45°±2°
L

D

D

A

  VAR FÖRSIKTIG
•	 Om du behöver ett rör längre än vad som anges i 

normerna för rörledningar och standarder, måste 
du lägga till extra köldmediet till röret. Annars kan 
inomhusenheten frysa. 

•	 Rikta röret nedåt medan du tar bort gjutskägg för att 
försäkra dig om att det inte kommer in i röret.

  OBS
•	 Höga vridmoment kan orsaka gasläckage. Vid 

förlängning av röret med svetsning eller lödning, se till 
att kväve används vid svets- eller lödningsprocessen. 
Kopplingarna måste vara tillgängliga och lättåtkomliga 
för service.

  VAR FÖRSIKTIG
•	 Dra åt överfallsmuttern vid det angivna vridmomentet. 

Om överfallsmuttern är alltför hårt åtdragen, kan den 
skadas och orsaka läckage av köldmedium.

<Överfallsmutter>

Vätskeserviceport 
<Högt tryck>

Gasservice-port
<Lågt tryck>

Korrigera

Minskande Sprucken Ojämn 
tjocklek

Skadad 
yta

(Enhet: mm)

Ytterdiameter (D) Djup (A) Mått på uppflänsning (L)

ø 6,35 1,3 8,7 ~ 9,1

ø 9,52 1,8 12,8 ~ 13,2

ø 12,70 2,0 16,2 ~ 16,6

ø 15,88 2,2 19,3 ~ 19,7

(Enhet: mm)

Yttre diameter (mm) Vridmoment 
(N•m)

Vridmoment 
(kgf•cm)

ø 6,35 14 ~ 18 140 ~ 180

ø 9,52 34 ~ 42 350 ~ 430

ø 12,70 49 ~ 61 500 ~ 620

ø 15,88 68 ~ 82 690 ~ 830

Röravskärare

Rör

Snedställd Grov Gjutskägg

Rör Vidgning

Utloppsrör inomhus Anslutande rör

Överfallsmutter

Installation av inomhusenheten
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Steg 2.10  Fixering av 
installationsplattan 
Du kan installera inomhusenheten på en vägg, fönsterram 
eller gipsplatta. 

  VARNING
•	 Kontrollera att väggen, fönsterramen eller gipsplattan 

klarar vikten av inomhusenheten. Om du installerar 
inomhusenheten på ett ställe där den inte är tillräckligt 
stark för att klara produktens vikt, kan enheten rasa 
och orsaka skada.

När du fäster inomhusenheten på en vägg

Fäst installationsskylten på väggen för att ge 
uppmärksamhet åt inomhusenheten.

Wall

20 mm

Plastic anchor

A C

B

D

F E

  OBS
•	 Om du monterar plattan på en betongvägg med 

fästdon av plast, se till att utrymmet mellan väggen 
och plattan, skapad av det projekterade ankaret, är 
mindre än 20 mm.

När du fäster inomhusenheten på en fönsterram

1 Bestäm positionerna för träreglarna som ska fästas vid 
fönsterlisten. 

2 Fäst trästolparna vid fönsterramen och 
uppmärksamma vikten för inomhusenheten.

3 Fäst installationsplattan till trästolparna med hjälp av 
gängade skruvar.

När du fäster inomhusenheten på en gipsplatta

1 Använd en regeldetektor för att ta reda på var fästena 
finns. 

2 Fäst platthänget på två fästen.

  VAR FÖRSIKTIG
•	 Om du fäster inomhusenheten på en gipsplatta, använd 

endast specificerad ankarbultar på referenspositioner. 
Annars kan gipset kring lederna smulas sönder 
med tiden och orsaka att skruvarna lossnar och blir 
avskalade. Detta kan leda till fysisk personskada eller 
skador på utrustningen. 

•	 Sök efter andra platser om det finns färre än två 
fästen eller om avståndet mellan fästena är olika från 
platthänget. 

•	 Fäst installationsplattan utan att luta åt en sida. 
 (Enhet: mm)

Modell A B C D

AC026KNADEH
AC035KNADEH 36 190 81 36

AC071KNADEH 33 110 110 33

Hål för rörbunt: Ø 65 mm

Plastankare

20 mm
Vägg

(Enhet: mm)

Modell A B C D E F

AC100MNTCEH 156 67 364 34.5 64.5 19.5

Hål för rörbunt: Ø 65 mm

Plastankare

20 mm

Vägg
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Steg 2.11  Fixering av 
inomhusenheten på 
installationsplattan. 

  VAR FÖRSIKTIG
•	 Kontrollera att rörbunten inte flyttas när du installerar 

inomhusenheten på installationsplattan.

Steg 2.12  Montering av skyddshöljet. 
(Endast för AC KNADEH modellen) 
1 Lås fast sidohakarna (D), sedan center hakarna (B). 

Lås sedan bottenhakarna (C) för att få skyddshöljet 
på plats. 

2 Dra åt skruven (A- ), montera sedan på skruvlocken 
(A- ).

B B

C C

A

A
A

B
B

C

C

D

D
1

2

A

21

Installation av inomhusenheten



17Svenska

In
stallatio

n

Steg 1. Ange läge för att ställa in alternativ                   

 1. Ta ut batterierna ur ² ärrkontrollen.
2. Sätt i batterierna och ange alternativt inställningsläge när du trycker knappen Hög temperatur och knappen låg temperatur . 

 3.  Kontrollera om du har angett alternativ inställningsstatus. 

Steg 2. Förfarandet för inställningsalternativ                   

 När du har angett alternativet för inställningsstatus, väljer du det alternativ som anges nedan.

Proceduren för inställningsalternativ

Ställa en adress för inomhusenheten och installationsalternativ

▶  Ställ in adressen för inomhusenheten och installationsalternativet med alternativet på ² ärrkontrollen. 
Ställ in varje alternativ för sig eftersom du inte kan ställa in ADRESS-inställningen och inställningsalternativ för 
enhetsinstallation inomhus samtidigt. Du måste ställa in den i två steg vid inställning av adressen för inomhusenheten och 
installationsalternativet.

▶  Använd den korrekt trådlösa Remocon som kan ställa in en 24 sifferkod som tillval. 
▶ Se installationsmanualen till den trådbundna Remocon för inställning med den trådbundna ² ärrkontrollen.

Knappen för hög 
temperatur

Fläktknappen

Lägesändring

Knappen för låg 
temperatur

Fläktknappen för låg 
hastighet

Ange läge för 
inställningsalternativ

Inställningsläge 
för tillval

Inställningsalternativ är tillgänglig från SEG1 till SEG 24
•	 		SEG1,	SEG7,	SEG13,	SEG18	behöver	inte	ställas	in	på	MR-DH00.	De	är	sidalternativen	som	användes	vid	de	tidigare	

Remocons.
•	 Ställ	in	varje	2	bitars	alternativkod	i	följd	med	undantag	av	sidalternativen.
Till exempel:   SEG2, 3   SEG4, 5   SEG6, 8   SEG9, 10    SEG11, 12    SEG 14, 15    SEG 16, 17  SEG 18, 20  
 SEG 21, 22    SEG23, 24.

På(SEG1~12) Av(SEG13~24)SEG1 SEG2 SEG3 SEG4 SEG5 SEG6 SEG7 SEG8 SEG9 SEG10 SEG11 SEG12
0 X X X X X 1 X X X X X

SEG13 SEG14 SEG15 SEG16 SEG17 SEG18 SEG19 SEG20 SEG21 SEG22 SEG23 SEG24
2 X X X X X 3 X X X X X

VAR FÖRSIKTIG
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Inställningsalternativ Status

1. Inställning av alternativen SEG2, SEG3
Tryck på ³äktknappen för låg hastighet (∨) för att ange värdet SEG2.
Tryck på ³äktknappen för hög hastighet(∧) för att ange värdet SEG3.
Varje gång du trycker på knappen,    …    kommer att väljas i rotation.     

2. Inställning av Cool läge 

 Tryck på Mode (Läges)-knappen för att ändra till Cool (Kyl)-läget i ON (PÅ)-status.

3. Inställning av alternativen SEG4, SEG5
Tryck på ³äktknappen för låg hastighet (∨) för att ange värdet SEG4.
Tryck på ³äktknappen för hög hastighet(∧) för att ange värdet SEG5.
Varje gång du trycker på knappen,    …    kommer att väljas i rotation.    

4. Inställning av Dry läge

 Tryck på Mode (Läges) -knappen för att ändra till DRY (TORR) -läge i ON (PÅ)-status. 

5. Inställning av alternativen SEG6, SEG8
Tryck på ³äktknappen för låg hastighet (∨) för att ange värdet SEG6.
Tryck på ³äktknappen för hög hastighet(∧) för att ange värdet SEG8.
Varje gång du trycker på knappen,    …    kommer att väljas i rotation.    

6. Inställning av Fan läge

 Tryck på Mode (Läges) -knappen för att ändra till FAN (FLÄKT)-läget i ON (PÅ)-status. 

7. Inställning av tillvalen SEG9, SEG10
Tryck på ³äktknappen för låg hastighet (∨) för att ange värdet SEG9.
Tryck på ³äktknappen för hög hastighet(∧) för att ange värdet SEG10.
Varje gång du trycker på knappen,    …    kommer att väljas i rotation.     

8. Inställning av Heat läge

 Tryck på Mode (Läges) -knappen för att ändra till HEAT (VÄRME) -läge i ON (PÅ)-
status. 

9. Inställning av tillvalen SEG11, SEG12
Tryck på ³äktknappen för låg hastighet (∨) för att ange värdet SEG11.
Tryck på ³äktknappen för hög hastighet(∧) för att ange värdet SEG12.
Varje gång du trycker på knappen,    …    kommer att väljas i rotation.    

10. Inställning av Auto läge 

 Tryck på Mode (Läges) -knappen för att ändra till AUTO -läge i OFF (AV)-status. 

11. Inställning av tillvalen SEG14, SEG15
Tryck på ³äktknappen för låg hastighet (∨) för att ange värdet SEG14.
Tryck på ³äktknappen för hög hastighet(∧) för att ange värdet SEG15.
Varje gång du trycker på knappen,    …    kommer att väljas i rotation.    

SEG2 SEG3

SEG4

SEG6

SEG9

SEG11

SEG14

SEG5

SEG8

SEG10

SEG12

SEG15

Ställa en adress för inomhusenheten och installationsalternativ
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Inställningsalternativ Status

12. Inställning av Cool läge

 Tryck på Mode (Läge)-knappen för att ändra till Cool (Kyl)-läget i OFF (AV)-status.

13. Inställning av tillvalen SEG16, SEG17
Tryck på ³äktknappen för låg hastighet (∨) för att ange värdet SEG16.
Tryck på ³äktknappen för hög hastighet(∧) för att ange värdet SEG17.
Varje gång du trycker på knappen,    …    kommer att väljas i rotation.    

14. Inställning av Dry läge

 Tryck på Mode (Läge)-knappen för att ändra till Dry (Torr)-läget i OFF (AV)-status.

15. Inställning av tillvalen SEG18, SEG20
Tryck på ³äktknappen för låg hastighet (∨) för att ange värdet SEG18.
Tryck på ³äktknappen för hög hastighet(∧) för att ange värdet SEG20.
Varje gång du trycker på knappen,    …    kommer att väljas i rotation.    

16. Inställning av Fan läge

 Tryck på Mode (Läge)-knappen för att ändra till Fan (Fläkt)-läget i OFF (AV)-status.

17. Inställning av tillvalen SEG21, SEG22
Tryck på ³äktknappen för låg hastighet (∨) för att ange värdet SEG21.
Tryck på ³äktknappen för hög hastighet(∧) för att ange värdet SEG22.
Varje gång du trycker på knappen,    …    kommer att väljas i rotation.    

18. Inställning av Heat läge

 Tryck på Mode (Läge)-knappen för att ändra till HEAT-läget i OFF (AV)-status.
 

19. Inställning av SEG23, SEG24 läge
Tryck på ³äktknappen för låg hastighet (∨) för att ange värdet SEG23.
Tryck på ³äktknappen för hög hastighet(∧) för att ange värdet SEG24.
Varje gång du trycker på knappen,    …    kommer att väljas i rotation.    

SEG16

SEG18

SEG21

SEG23

SEG17

SEG20

SEG22

SEG24

Steg 4. Inmatningsalternativ               

 Tryck på funktionsknappen  med riktning av ²ärrkontrollen för inställning. 
För korrekt inställningsalternativ, måste du ange alternativet två gånger. 

Steg 5. Kontroll av funktionen              
 1. Återställ inomhusenheten genom att trycka på knappen RESET (ÅTERSTÄLLNING) på inomhusenheten eller utomhusenheten. 

2. Ta ut batterierna ur ²ärrkontrollen och sätt in dem igen och tryck sedan på funktionsknappen. 

Steg 3. Kontrollera det alternativ som du har ställt in                

 Efter inställningsalternativet, tryck på  -knappen för att kontrollera om alternativ koden du matar in är korrekt. 

Alternativ [SEG2,3] [SEG4,5] [SEG6,8] [SEG9,10] [SEG11,12]

Fjärrkontrollens 
visningsfönster

Alternativ [SEG14,15] [SEG16,17] [SEG18,20] [SEG21,22] [SEG23,24]

Fjärrkontrollens 
visningsfönster
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1. Kontrollera om ström tillförs eller inte. 
- När inomhusenheten inte är ansluten, bör det ·nnas extra strömförsörjning i inomhusenheten.

2. Panelen (visningsfönster) ska anslutas till en inomhusenhet för att ta emot alternativ.
3. Innan du installerar inomhusenheten, tilldela en adress till inomhusenheten enligt planen för systemet med luftkonditionering.
4. Tilldela en adress till inomhusenheten med trådlös �ärrkontroll.

-Den initiala ADRESSEN för inomhusenheten är inställd som "PRIMÄR: 0, RMC : 0".
-Ställ in den primära och RMC-adressen endast som inställningen kräver.
-Det ·nns ingen anledning att tilldela primär adress till inomhusenheten om utomhusenheten adresserar automatiskt. 
Inomhusenhetens primära adress kommer att följa utomhusenhetens automatiskt.
-Ange 12 siffror vid inställning av inomhusenhetens adress.
-Finns inget av att tilldela SEG4, 5, 8, 10 som är icke tillämpliga. Även om dessa segment är inställda, kommer de att ignoreras.
-Om du ställer in tillämpliga segment med andra än de angivna siffrorna, kommer den initiala inställningen bibehålls.

Inställning av en adress för inomhusenheten (HUVUD/RMC)

Alternativ nr:  0AXXXX-1XXXXX-2XXXXX-3XXXXX

Alternativ SEG1 SEG2 SEG3 SEG4 SEG5 SEG6

Förklaring SIDA LÄGE
Inställning av 

huvudadressen

RESERVERAD RESERVERAD

Enhetens siffran i en 
inomhusenhet

Indikation och 
detaljer

Indikation Detaljer Indikation Detaljer Indikation Detaljer Indikation Detaljer

0 A

0
Ingen 

huvudadress
0~3(ACN*)

En enda 
siffra

1
Inställningsläge av 

huvudadressen
0~4 (AJN*)

Alternativ SEG7 SEG8 SEG9 SEG10 SEG11 SEG12

Förklaring SIDA

RESERVERAD

Inställning RMC-adressen

RESERVERAD

Gruppkanal (*16) Gruppadress

Indikation och 
detaljer

Indikation Detaljer Indikation Detaljer Indikation Detaljer Indikation Detaljer

1
0 Ingen RMC-adress

RMC1 0~2 RMC2 0~F
1

Inställningsläge 
av RMC-adress

Exempel) Om du vill ställa in som "PRIMÄR: 3, KANAL : 1, RMC : B",

SEG1 SEG2 SEG3 SEG4 SEG5 SEG6
0 A 1 - - 3

SEG7 SEG8 SEG9 SEG10 SEG11 SEG12
1 - 1 - 1 B

tilldela olika koder utom SEG 1, 7 som är sidalternativ.

*SEG6: Modellerna AJN** bör man kontrollera den maximala siffran för installation av inomhusenheten för utomhusenheten. 
(Inomhus 1: 0, Inomhus2: 1, ~)

•					När	“A”~”F”	anges	till	SEG5~6,	ändras	inomhusenhetens	HUVUDADRESS	inte.
•					Om	du	ställer	in	SEG	3	till	0,	kommer	inomhusenheten	att	upprätthålla	den	tidigare	HUVUDADRESSEN	även	om	du	
matar in alternativvärdet SEG6.
•					Om	du	ställer	in	SEG	9	till	0,	kommer	inomhusenheten	upprätthålla	föregående	RMC	ADRESS,	även	om	du	matar	in	

alternativvärdet SEG11~12.

VAR FÖRSIKTIG

Ställa en adress för inomhusenheten och installationsalternativ
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1. Kontrollera om ström tillförs eller inte. 
 - När inomhusenheten inte är ansluten, bör det ·nnas extra strömförsörjning i inomhusenheten.

2. Panelen (visningsfönster) ska anslutas till en inomhusenhet för att ta emot alternativ.

3. Ställ in installationsalternativet i enlighet med villkoret för installation av en luftkonditioneringsapparat. 
		 -	Standardinställningen	för	en		inomhusenhets	inställningsalternativ	är	“02000-100000-200000-300000”.	 
 -  Individuell styrning av en ²ärrstyrenhet (SEG20) är den funktion som kontrollerar en inomhusenhet individuellt, när det ·nns 

mer än en inomhusenhet.
-  Inget behov av att tilldela SEG3, 6, 9, 10, 11, 16, 21, 22, 23, 24 vilka är icke tillämpliga. Även om dessa segment är inställda, 

kommer de att ignoreras.
- Om du ställer in tillämpliga segment med andra än de angivna siffrorna, kommer den initiala inställningen bibehålls.

4. Set the indoor unit option by wireless remote controller. 

Inställning av en inomhusenhets installationsalternativ (lämplig för tillståndet på varje monteringsplats)

Alternativ nr:  02XXXX-1XXXXX-2XXXXX-3XXXXX 

Alternativ SEG1 SEG2 SEG3 SEG4 SEG5 SEG6

Förklaring SIDA LÄGE

RESERVERAD

Användning 
av extern 

temperaturgivare

Användning av 
centralstyrning

RESERVERAD
Indikation 

och 
detaljer

Indikation Detaljer Indikation Detaljer Indikation Detaljer Indikation Detaljer

0 2
0 Obruklig 0 Obruklig

1 Använd 1 Använd

Alternativ SEG7 SEG8 SEG9 SEG10 SEG11 SEG12

Förklaring SIDA
Användning av 
avloppspumpen

RESERVERAD RESERVERAD RESERVERAD

Master/Slav

Indikation 
och 

detaljer

Indikation Detaljer Indikation Detaljer Indikation Detaljer

1

0 Obruklig 0 slav

1 Använd 1 master

2
Använd + 
3 minuters 
fördröjning

Alternativ SEG13 SEG14 SEG15 SEG16 SEG17 SEG18

Förklaring SIDA
Användning av extern 

kontroll
Inställning av utmatning 

av extern styrning
S-plasma-jon Summerkontroll

RESERVERADIndikation 
och 

detaljer

Indikation Detaljer Indikation Detaljer Indikation Detaljer Indikation Detaljer Indikation Detaljer

2

0 Obruklig 0
Termiska 
enheten 

på
0 Obruklig

0 Använd

1
PÅ/AV 

Kontroll

1 Drift på 1 Använd2
OFF (AV) 
kontroll

1 Obruklig
3

FÖNSTER 

Kontroll
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Alternativ SEG19 SEG20 SEG21 SEG22 SEG23 SEG24

Förklaring SIDA
Individuell styrning 
av en ²ärrkontroll

Kompensation för 
inställning av värme

RESERVERAD RESERVERAD RESERVERADIndikation 
och 

detaljer

Indikation Detaljer Indikation Detaljer Indikation Detaljer

3

0 till 1 Inomhus 1

 0 Obruklig
2 Inomhus 2
3 Inomhus 3

4 Inomhus 4

1 2˚C

2 5˚C

 Om du inmatningssiffra är något annat än än 0~4 för individuell styrning av inomhusenheten (SEG20) ,är inomhusenheten 
inställd som "inomhus 1".
Exempel) Om du vill ställa in som "Extern temperaturgivare: ANVÄNDNING, Extern styrning : ANVÄNDNING, 

SEG1 SEG2 SEG3 SEG4 SEG5 SEG6
0 2 - 1 0 -

SEG7 SEG8 SEG9 SEG10 SEG11 SEG12
1 0 - - - 0

SEG13 SEG14 SEG15 SEG16 SEG17 SEG18
2 1 0 - 0 0

SEG19 SEG20 SEG21 SEG22 SEG23 SEG24
3 0 - - - -

tilldela alternativa koder utom SEG 1, 7, 13, 19 som är sidalternativ.

Ställa en adress för inomhusenheten och installationsalternativ
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Du kan ändra varje siffra för inställningsalternativ.

Ändra ett visst alternativ 

Alternativ SEG1 SEG2 SEG3 SEG4 SEG5 SEG6

Förklaring SIDA LÄGE
Alternativa läget 
som du vill ändra

Tiotals siffra för ett 
alternativ SEG som 

du vill ändra

Enhetens siffra av 
ett alternativ SEG 
som du vill ändra

Det ändrade värdet

Indikation 
och 

detaljer

Indikation Detaljer Indikation Detaljer Indikation Detaljer Indikation Detaljer Indikation Detaljer Indikation Detaljer

0 D
Alternativt 

läge
0~F

Tiotals 
siffra för 

SEG
0~9

Enhetens 
siffra för 

SEG
0~9

Det 
ändrade 
värdet

0~F

•	 		När	du	ändrar	en	siffra	för	inställningsalternativet	till	en	adress	i	inomhusenheten,	ställ	in	SEG3	som	‘A’.

•	 		När	du	ändrar	inställningsalternativet	för	en	siffra	i	inomhusenheten,	ställ	in	SEG3	som	‘2’.

Exempelvis) När du ställer in 'summerkontroll' till inaktiv status. 

Alternativ SEG1 SEG2 SEG3 SEG4 SEG5 SEG6

Förklaring SIDA LÄGE
Alternativa 

läget som du vill 
ändra

Tiotals siffra för 
ett alternativ SEG 
som du vill ändra

Enhetens siffra 
av ett alternativ 
SEG som du vill 

ändra

Det ändrade värdet

Indikation 0 D 2 1 7 1

OBS
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Onormalt tillstånd Fel Kod

LED-display

Fel på inomhustemperatursensor (Kort eller Öppen) E121

1. Fel på EEV-in sensor (Kort eller Öppna)
2. Fel på EEV-ut sensor (Kort eller Öppen)
3. Urladdningssensorfel (Kort eller Öppen) 

E122
E123
E126

Fel på inomhusfläkt E154

1. Fel på utomhustemperatursensor (Kort eller Öppen)
2. Fel på cond sensor
3. Fel om tömningssensor
Annat sensorfel på utomhusenhet som inte finns på listan ovan

E221
E237
E251

1. När det inte finns någon kommunikation mellan inomhus-
utomhusenheter i
2 minuter
2. Kommunikationsfel mottagit från utomhusenheten
3. 3 minuter felsökning på utomhusenheten
4. Kommunikationsfel efter sökning på grund av omatchat antal 
installerade enheter
5. Fel på grund av upprepad kommunikationsadress
6. Kommunikationsadress inte bekräftad
Annat sensorfel på utomhusenhet som inte finns på listan ovan

E101
E102

E202
E201
E108
E109

Självdiagnos felvisning
1. Fel på grund av öppnad EEV (2:a upptäckt)
2. Fel på grund av stängd EEV (2:a upptäckt)
3. EEV-in sensor är lös
4. EEV-ut sensor är lös
5. Termiskt säkringsfel (Öppen)

E151
E152
E128
E129
E198

 På       Flimrar      X Av

 Om ett fel inträffar under drift, flimrar en LED-lampa och driften förutom LED-lampan stoppas.

 Om du återstartar luftkonditioneringen fungerar det normalt först, sedan upptäcks ett fel igen.

LED-display på mottagaren och displayenheten

 Om du stänger av luftkonditioneringen när LED-lampan flimrar, stängs också LED-lampan av.

 Om du återstartar luftkonditioneringen fungerar det normalt först, sedan upptäcks ett fel igen.

 När E108 fel uppstår, ändra adressen och återställ systemet. Ex.) När adressen på inomhusenhet #1 och #2 sätts 
som 5 kommer adressen på inomhusenhet #1 att bli 5 och inomhusenhet #2 kommer att visa E108, A002.

Problemlösning

Upptäcka fel

LED-display
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Onormalt tillstånd Fel Kod

LED-display

1. COND mittensensor är lös
2. Köldmedelläckage (2:a upptäckt)
3. Onormalt hög temperatur på Cond (2:a upptäckt)
4. Lågt tryck s/w (2:a upptäckt)
5. Onormalt hög temperatur på frånluft på utomhusenheten
(2:a upptäckt)
6.  Inomhus driftstopp på grund av obekräftade fel på utomhusenheten
7.  Fel på grund av omvänd fasdetektering
8.  Comp stopp på grund av att frysning upptäckt (6:e upptäckt)
9.  Högtryckssensor är lös
10.  Lågtryckssensor är lös
11.  Utomhusenhets kompressionsförhållande fel
12.  Utomhus sump down_1 förebyggande kontroll
13.  Kompressor av på grund av lågt tryck, förebyggande control_1
14.  Samtidig öppning av kyla/värme MCU SOL ventil
(1:a upptäckt)
15.  Samtidig öppning av kyla/värme MCU SOL ventil
(2:a upptäckt)
Annan utomhusenhets sensorfel som inte finns på listan ovan

E241
E554
E450
E451
E416 

E559
E425
E403
E301
E306
E428
E413
E410

E180 

E181 

EEPROM Fel E162

EEPROM Alternativ Fel E163




