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Innehåll

Säkerhetsföreskrifter
Följ de föreskrifter som anges nedan eftersom de är viktiga för att garantera säkerheten för utrustningen.

            
•  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.

Installera 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 ska installeras i enlighet med de utrymmen som visas i installationsmanualen, för att säkerställa tillgänglighet från 
båda sidor och tillåta reparationer eller underhållsarbeten att utföras. Enhetens komponenter bör vara lättillgängliga och lätta att 

 VARNING
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AA
SVENSKA

Vid beslut om placeringen av luftkonditioneringen med ägaren, måste följande restriktioner beaktas.

ta isär utan fara för människor och föremål.
 Av anledningen till att när bestämmelserna i installationsanvisningen inte följs, kommer de kostnader som krävs för att komma åt 

och reparera enheterna (i SÄKERHETSKRAV, i enlighet med gällande bestämmelser) med selar, stegar, byggnadsställningar eller 
andra systemet för arbete på hög höjd inte att betraktas som en del av garantin och debiteras slutkunden.

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.

 Enheter kopplade från strömförsörjningen bör vara helt frånkopplad i skicket för överspänningskategori.
 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 ”Förlänga strömsladden” i installationshandboken.

Installera INTE luftkonditioneringen på en plats där den kommer att komma i kontakt med följande element:
◆ Antändbara gaser
◆ Saltaktig luft
◆ Maskinolja
◆ Sulfid gas
◆ Särskilda miljöförhållanden
Om du måste installera enheten under sådana förhållanden, kontakta först din återförsäljare.
Undvik att installera luftkonditioneringen:
◆   I områden där den utsätts för direkt solljus. I närheten av värmekällor.
◆   I fuktiga områden eller platser där den kan komma i kontakt med vatten. (exempelvis rum som används för tvätt)
◆   I områden där gardiner och möbler kan påverka tillförsel och utsläpp av luft.
◆   Utan att lämna den erforderliga minsta utrymme runt enheten . (såsom visas på ritningen)
◆   I knappa ventilationsområden.
◆   På ytor som inte kan stödja vikten av enheten utan att deformeras, brytas eller orsaka vibrationer vid användning av 

luftkonditioneringen.
◆   I ett läge som inte möjliggör det kondenserade dräneringsröret att installeras korrekt. (i slutet av installationen. Det 

är alltid viktigt att kontrollera effektiviteten i avloppssystemet.)

Allmänt

Förberedelse för installation

 ◆ Se till att kablarna är jordade.
 -  Anslut inte jordledningen till gasrör, vattenrör, ljusstav eller telefontråd. Om jordningen inte är komplett, kan elektriska 

stötar eller brand uppstå.
◆ Installera överströmsskydd.
 - Om brytaren inte är installerad, kan elektriska stötar eller brand uppstå.
◆ Se till att kondensvattnet som droppar från dräneringsslangen rinner ut ordentligt och säkert.
◆  Koppla in strömkabeln och kommunikationskabeln för inomhus- och utomhusenheten på minst 1 m avstånd från den 

elektriska apparaten.
◆ Installera inomhusenheten bort från belysningsapparat med hjälp av ballast.
 -  Om du använder den trådlösa fjärrkontrollen, kan mottagningsfel uppstå på grund av ballasten för 

belysningsapparaten.
◆ Installera inte luftkonditioneringsapparaten på följande ställen.
 -  Plats där det finns mineralolja eller arseniksyra. Hartsdelar från flamma och tillbehör kan falla eller vatten börja läcka. 

Kapaciteten i värmeväxlaren kan reduceras eller så kan luftkonditioneringsapparaten vara ur funktion.
 - Den plats där frätande gas såsom svavelsyrlighet genererar från ventilationsröret eller luftutsläpp.
  Kopparröret eller anslutningsröret kan korrodera och köldmedium kan läcka ut.
 -  Den plats där det finns en maskin som genererar elektromagnetiska vågor. Luftkonditioneringsapparaten kanske inte 

fungerar normalt på grund av styrsystemet.
 - Den plats där det finns en risk för att befintligt brännbar gasen, kolfiber eller brandfarligt damm.
  Plats där spädningsmedel eller bensin hanteras. Gas kan läcka ut och orsaka brand.

VAR FÖRSIKTIG
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Besluta om var installationen av inomhusenheten ska placeras

Förberedelse för installation

◆ Följande tillbehör medföljer inomhusenheten.  
Typen och mängden kan variera beroende på specifikationerna.

Inomhusenhet

Utrymmeskrav för inomhusenheten

Tillbehör

◆ Det får inte finnas några hinder i närheten av luftintag och utlopp.
◆ Installera inomhusenheten i ett tak som kan stödja dess vikt.
◆ Upprätt tillräckligt med utrymme runt inomhusenheten.
◆ Se till att vatten som droppar från dräneringsslangen rinner korrekt och säkert.
◆ Inomhusenheten måste installeras på detta sätt, så att de är allmänt i vägen. (Inte av användarna)

•  Om du installerar en inomhusenhet av kassetttyp i taket med en luftfuktighet under 80%, måste du tillämpa en 
extra 10mm av polyetenskum eller annan isolering med liknande material på kroppen av inomhusenheten.

Mönsterark (1) Värmeisolering 
med 

svampmaterial A(1)

Värmeisolering 
med 

svampmaterial B 
(1)

Värmeisolering med 
svampmaterial C (1)

Flexibel slangklämma 
(1)

Flexibel slang (1) Buntband(6) användarmanual 
(1)

Installationsmanual 
(1)

1500mm eller mer

1500mm eller mer

1500mm eller mer 1500mm eller mer

VAR FÖRSIKTIG
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SVENSKA

•  Enheterna ska installeras enligt avstånd som uppgivits, för att möjliggöra tillgänglighet från varje sida, för att 
garantera korrekt underhållsdrift eller reparation av produkter.  
Enhetens delar måste vara nåbara och avtagbara helt under säkrade villkor (för människor eller saker).

❈Utseendet på enheten kanske skiljer sig från bilden beroende på modell.

•  Håll inte i utloppet när du bär inomhusenheten för att undvika risken för brott. Du måste hålla hängplattan på 
hörnet och bära inomhusenheten. 

C mm 297
Nettomått mm 575*250*575

Utrymme som krävs för en installation av inomhusenheten

Hinder

20mm
17mm

1500mm 
eller mer

‘C’ mm

1500mm eller mer

A C

BD

E

A B C D E

400x190 400x190 400x190 400x190 550x550

Tjocklek: mer än 10mm

◆Isolera änden av röret och några böjda område genom att använda separat isolator.
◆Isolera utsläppet och delen av insugningstrycket samtidigt när du isolerar anslutningskanalen.

VAR FÖRSIKTIG
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AABesluta om var installationen av inomhusenheten ska placeras

Enhet : mm

MODELL

✴✴026✴✴/✴✴035✴✴

Nettomått mm 575*250*575

Nettovikt kg 12,0

Anslutning av röret med vätska 1/4 tum

Anslutning av gasröret 3/8 tum

Anslutning av dräneringsslang mm Yttre diameter : Ф25 , Inre diameter : Ф20

Ritning över inomhusenheten
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Anslutning av subkanalen

A typ B typ

MODELL

PC4SUSMB 
PC4SUSMAN 
PC4SUSMF 

PC4SUSMEN

PC4SUSMC 
PC4SUSMBN 
PC4SUSMG 

PC4SUSMFN

A 670 620

B 585~630 580~585

C 47,5 22,5

D 272 278



7

AA
SVENSKA

1. Bestäm positionen för röret och dräneringsslangens hål såsom visas på 
bilden och borra hålet med en inre diameter 65mm så att det lutar lite 
nedåt.

2. Infoga ankarbultar, använd befintligt takstöd eller konstruera ett lämpligt 
stöd enligt bilden.

3. Montera upphängningsbultar beroende på typ av tak.

4. Skruva fast åtta muttrar till upphängningsbultarna med utrymme för 
upphängning av inomhusenheten.

5. Häng upp inomhusenheten på upphängningsbultarna mellan två muttrar.

6. Skruva fast muttrarna på den hängande enheten. Skär ut en stoppplugg 
och placera den på konsolen vid den här tiden.

7. Ställ in enheten till lämpligt läge med tanke på installationsområdet för 
frontpanelen.

 1) Placera mönsterarket på inomhusenheten.

 2)  Justera ett utrymme mellan tak och inomhusenheten med hjälp av 
mätinstrumentet för dimensioner.

 3)  Fäst inomhusenheten ordentligt efter justering av nivån på enheten med 
hjälp av en nivellör.

 4)  Ta bort mönsterarket, anslut de andra kablarna och installera frontpanelen.

Installation av inomhusenheten

Stöd för taket

Stoppplugg

Konsol

Betong

Upphängningsbult (M8) - följer ej med

Hål i ankare
Hål i pluggen

Infoga

Vid beslut om placeringen av luftkonditioneringen med ägaren, måste följande restriktioner beaktas.

•	  Eftersom diagrammet är gjort av papper, kan det krympa eller 
sträckas något på grund av temperatur eller fuktighet. Av denna 
anledning, bibehåll korrekta dimensioner mellan markeringarna 
innan borrning av hålen.

•	 		Rörledningar	måste	läggas	och	anslutas	innanför	taket	vid	
upphängning av av enheten. Om taket är redan byggt, lägg rören i 
position för anslutning till enheten innan du placerar enheten i taket.

•	 	Se	till	att	taket	är	tillräckligt	starkt	för	att	bära	upp	vikten	av	
inomhusenheten. Innan du installerar enheten, testa styrkan för varje 
ansluten upphängningsbult.

•	 	Om	längden	på	upphängningsbulten	är	mer	än	1,5	m,	ställs	krav	på	att	
ska förhindra vibrationer.

•	 	Avståndet	mellan	en	hängbult	och	den	övre	delen	av	konsolen	(på	
inomhusenheten)	får	inte	överskrida	25mm	(mellan inomhusröret 
och hängplattan).

•	 	Du	måste	installera	samtliga	bärstängerna.
•	 	Det	är	viktigt	att	lämna	tillräckligt	med	utrymme	i	undertaket	för	

att tillåta åtkomst för underhåll eller reparationer av det anslutna 
dräneringsröret, kylröret, eller att ta bort enheten om det behövs.

VAR FÖRSIKTIG

VAR FÖRSIKTIG

OBS

OBS

Level

Innertak

17mm

20mm
Inomhusenhet

Mätinstrument 
av dimensioner

Inomhusenhet

A typ

B typ

Innertak

23mm
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Det finns två kylrör i olika diametrar:

◆ Ett mindre för flytande köldmedel
◆ Ett större för gasköldmedel
◆ Insidan av kopparröret måste vara rent och inget damm

1. Ta bort klämröret från huvudrören och anslut monteringsrören till varje rör, dra åt muttrarna, först manuellt och sedan 
med en momentnyckel, med följande skruvnyckel för åtdragningsmoment.

2. Användning av isolator som är tillräckligt tjockt för att täcka kylröret måste 
användas för att skydda kondenseringsvatten på utsidan av röret faller ned 
på golvet och därmed ökar effektiviteten av enheten till det bättre.

3. Klipp bort överflödigt skumisolering.

4. Se till att det måste finnas någon spricka eller våg på det böjda området.

5. Om det installerade området är varmt och fuktigt, är det nödvändigt att 
fördubbla isoleringstjockleken (10 mm eller mer) för att förhindra kondens 
även på isolatorn.

 6. Använd inte fogar eller förlängningar till rören som förbinder inomhus- och utomhusenheten. De enda tillåtna 
anslutningarna är sådana för vilka de är konstruerade för.

Rensning av enheten
Från fabriken levereras enheten och inställd med en förladdning av kvävgas. (för in gas) Därför måste all påfylld gas renas innan 
du ansluter det sammansatta rörsystemet.

Skruva loss klämröret vid änden av varje kylrör.

RESULTAT : Alla inert gas läcker ut från inomhusenheten.

•  Ta INTE bort klämröret helt tills du är redo att ansluta rörsystemet. 
Detta för att förhindra att smuts eller främmande föremål tar sig in i 
rören under installationen.

•   Om rören måste kortas av se sida 9.

•  Koppla ihop inomhus- och utomhusenheten med hjälp av utsvängda anslutningar (medföljer ej). För ledningar 
använd isolerad, osvetsat, avfettat och desoxiderat kopparrör, (Cu DHP typ till ISO1337 eller UNI EN 12735-1), 
lämplig för tryck vid drift på minst 4200kPa och ett sprängtryck på minst 20700kPa. Kopparrör för hydrosanitära 
applikationer är helt olämpliga.

•  För dimensionering och gränser (höjdskillnad, längd på ledningar, max. böjningar, köldmedelfyllningsmängd, etc.) 
se installationsmanualen för utomhusenheten.

•  All kylanslutning ska vara tillgänglig, för att tillåta underhåll på enheterna eller avlägsna det helt.

Porten för gasköldmedel

Porten för flytande 
köldmedel

Frysmaskinolja

Nyckel

Unionen

Vridnyckel

Överfallsmutter

Anslutning röret för köldmedel

VAR FÖRSIKTIG

OBS

OBS

Yttre Diameter (D)  Vridmoment 
(N•m)

ø6,35 mm 14 ~18
ø9,52 mm 34 ~ 42

ø12,70 mm 49 ~ 61
ø15,88 mm 68 ~ 82
ø19,05 mm 100 ~ 120
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Skärning/uppflänsning av rören
1. Se till att du har de nödvändiga verktygen. (röravskärare, brotsch, verktyg för uppflänsning och rörhållare)

2. Om du vill korta ned rören, skär dem med en röravskärare. Var noga med att se till att den skurna kanten är 90° vinkel 
med sidan av röret. Se bilderna nedan för exempel på korrekt skurna kanter. 

3. För att förhindra att gas läcker ut, ta bort allt skägg på den skurna kanten av röret med hjälp av en brotsch.

4. Skjut en överfallsmutter på röret och modifiera den.

5. Kontrollera att flänsningen är korrekt, med hänvisning till bilderna nedan för exempel på felaktig flänsning.

• Om rören kräver hårdlödning se till att OFN (Syrefritt kväve) flödar genom systemet.
• Intervall för kvävets blåsningstryck är 0.02 ~ 0.05MPa.

Snedställd Grov GjutskäggRöravskärare

Rör

Yttre Diameter (D) Djup (A)

ø6,35 mm 1,3 mm
ø9,52 mm 1,8 mm

ø12,70 mm 2,0 mm
ø15,88 mm 2,2 mm
ø19,05 mm 2,2 mmRör Vidgning

Ojämn 
tjocklek

SpruckenSkadad ytaMinskandeKorrigera

VAR FÖRSIKTIG

Ytterdiameter (D, mm) Anslutet vridmoment (N•m) Kopplingens mått (L, mm) Kopplingens form (mm)

Ø 6,35 14~18 8,7~9,1

L
D90

° ±
2°

45
° ±

2° R 0,4~0,8Ø 9,52 34~42 12,8~13,2

Ø 12,70 49~61 16,2~16,6

Ø 15,88 68~82 19,3~19,7

Ø 19,05 100~120 23,6~24,0
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Utför läckagetest och isolering

För att identifiera eventuella gasläckor på inomhusenheten, kontrollera 
anslutningsområdet för varje kylrör med en läckagedetektor för R410A.
Innan du återskapar vakuum och recirkulation av köldmedel, är det lämpligt 
att trycksätta hela systemet med kväve (med hjälp av en cylinder med 
tryckreducering) vid ett tryck på över 40 bar, för att omedelbart upptäcka 
läckor på beslagen för köldmedel.
Efter att vakuum skapats under 15 minuter och trycksättning med kväve av 
systemet.

Närdu har kontrollerat att det inte finns några läckor i systemet, kan du isolera rör och slang.
1 För att undvika kondensproblem, placera T13.0 eller tjockare Akrylnitril-Butadien 

gummi separat runt varje kylrör.

2 Isoleringsband not vind runt rören och dräneringsslangen vilket undviker 
komprimering av isoleringen allt för mycket.

3 Slutför lindandet av isoleringsband runt resten av rören till utomhusenheten.
4 Rören och elkablarna som förbinder inomhusenheten med utomhusenheten 

ska fästas på väggen med lämpliga kanaler.

5 Välj isoleringen för kylröret. 
	 ◆  Isolera gas- och vätskesidan på rören med hänvisning till den tjocklek enligt 

storleken på röret.
	 ◆  Inomhustemperatur på 30°C och luftfuktigheten under 85% är 

standardinställningen. 
  Om du installerar i en omgivning av hög luftfuktighet, använd en grad tjockare isolator genom att se tabellen nedan. 
  Om du installerar i ogynnsamma förhållanden, använd en tjockare isolator.
	 ◆   Isolators resistans mot värme bör vara mer än 120°C. 

•  Om rören kräver hårdlödning se till att OFN (Syrefritt kväve) flödar 
genom systemet.

Läckagetest

Isolering

Inga spalter

NBR(T13.0 eller tjockare)

Rör med skydd för isolering

Inomhusenhet

Se till att överlappa 
isoleringen

Isoleringsrör

•  Måste passa in tätt mot enheten 
kroppen utan någon spalt.

•  Se till att alltid sömmen av rören pekar uppåt.

•  All kylanslutning ska vara tillgänglig, för att tillåta underhåll på 
enheterna eller avlägsna det helt.

Rör Rörstorlek
Isoleringstyp (Värme/Kyla)

AnmärkningarStandard [30°C, mindre än 85%] Hög luftfuktighet [30°C, över 85%]
EPDM, NBR 

Vätskerör Ø6,35 ~ Ø9,52 9t 9t 

Den interna 
temperaturen 

är högre än 
120°C

Ø12.7 ~ Ø19.05 13t 13t 

Gasrör

Ø6,35 13t 19t 
Ø9,52

19t 25t 
Ø12,70 
Ø15,88
Ø19,05

•  Isoleringen måste tillverkas i full överensstämmelse med europeisk 
förordning reg. EEG / EU 2037/2000 som kräver användning av slidor 
isoleringsform utan att använda CFC- och HCFC-gaser för hälsa och 
miljö.

VAR FÖRSIKTIG

VAR FÖRSIKTIG

VAR FÖRSIKTIG

VAR FÖRSIKTIG
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1 Skjut den medföljande dräneringsslangen så långt som möjligt över dräneringsuttaget.

2 Dra åt metallklämman som visas i bilden.

3 Vira den medföljande stora tätningspluggen över metallklämman och dräneringsslangen för att isolera och 
åtgärda med klämmor.

4 Isolera det kompletta dräneringsröret inne i byggnaden (fältmatning).  
Om dräneringsslangen inte i tillräcklig utsträckning kan ställa på en sluttning, montera slangen med med upphöjt 
dräneringsledningar (monteras vid installation).

5 Skjut dräneringsslangen upp till isoleringen vid anslutning av dräneringsslangen till dräneringsuttaget.

A-A’

Dräneringsuttag
DräneringsrörDräneringsslang

Metallklämma

Stor tätningsplugg

Spänn den medföljande metallklämman 
för att säkerställa att minst femton hål kan 
ses.

Installation av överfallsrör och dräneringsslang

◆   Vid installation av isolering på platser och förhållanden nedan, använd samma isolering som används för hög luftfuktighet.
<Geologiska tillstånd>
- Platser med hög luftfuktighet såsom strandlinje, varm källa, nära sjö eller flod, och ås (när del av byggnaden är täckt av jord och 
sand.)
<Förhållanden för operativa ändamål >
- Restaurangtak, bastu, pool etc.
<Förhållanden vid byggnadskonstruktion>
- Taket som ofta är utsatt för fukt och kyla omfattas inte.
t.ex. Röret monteras på en korridor i en sovsal och ateljé eller nära en avfart som öppnas och stängs ofta.
- Den plats där röret är installerat har för hög luftfuktighet på grund av bristen av ventilationssystem.

Kontrollera att inomhusenheten är i nivå med taket med hjälp av en nivellör.

Undvik att slangen får en uppåt lutning efter 
anslutningsporten. Detta gör att vattnet att flödar bakåt 
när enheten är stoppad, vilket leder till vattenläckage.

Luftventilation

Innertak

Installera luftventilation för att dränera kondensvatten 
smidigt.

Använd inte våld för att fästa rören på enhetens sida vid 
anslutning av avloppsslangen. Slangen bör inte tillåtas 
hänga löst från sin anslutning till enheten. Fäst slangen till 
en vägg, ram eller annat stöd så nära enheten som möjligt.

Under sluttningen

Innertak

Om det är nödvändigt att öka höjden på överfallsröret, 
montera det rakt inom 300 mm från porten till 
dräneringsslangen. Om den höjs högre än 550 mm, kan 
det finnas risk för vattenläckage.

Stödstycken

1~1,5m

Innertak1/100 eller mer

300mm eller mindre

Innertak

20mm eller mer

Dräneringsslang

Skarvband

1/100 eller mer

55
0m
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AAInstallation av överfallsrör och dräneringsslang

Du bör testa dräneringen efter avslutad installation.  
Förbered lite vatten ca 2,0 liter.

1 Vrid locket på avloppspumpen, dra sedan ut den.

2 Fyll på vatten i inomhusenheten enligt bilden.

3 Kontrollera att vattnet rinner ut genom dräneringsslangen.

4 Sätt tillbaka locket på avloppspumpen.

Test av dränering

•   Om du inte fyller på vatten i inloppet till vattenförsörjningen, kan 
vatten börja läcka från inomhusenheten.

•  Du kan endast kontrollera dräneringen endast när 
luftkonditioneringsapparaten är i kylläge.

Kontroll av del för 
vattenläckage

Slang

•  Om en koncentrerad överfallsrör är installerat, se figuren nedan.

Koncentrerat överfallsrör

10
0m

m
 

el
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Anslutning av sladden

•   Kom alltid ihåg att ansluta rören för köldmedel innan du utför de elektriska anslutningarna.  
När du kopplar bort systemet, koppla alltid bort elkablarna innan rören för köldmedel kopplas bort.

•   Kom alltid ihåg att ansluta luftkonditioneringen till det jordade systemet innan du utför de elektriska anslutningarna. 

Inomhusenheten drivs av utomhusenheten med hjälp av en H07 RN-F-anslutningskabel (eller en mer kraftmodell), med isolering i syntetiskt 
gummi och ett hölje i polykloropren (neopren), i enlighet med kraven för standarden EN 60335-2-40.
1. Skruva loss skruven på elektrisk komponentboxen och ta bort täckplåten.
2. Dra anslutningssladden genom sidan av inomhusenheten och anslut den till kopplingsplintarna, se figuren nedan.
3. Dra den andra änden av kabeln till utomhusenheten genom taket och hålet i väggen.
4. Montera åter ihop den elektriska komponentboxen och dra försiktigt åt skruven.

Strömförsörjning inomhus
Kommunikationskabel

Strömförsörjning Max/Min(V) Strömkabel inomhus
220-240V~/50Hz ±10% 1,5mm²,3ledningar 0,75~1,5mm²,2ledningar

	Nätströmssladdar av delar för apparater för utomhusbruk får inte vara lättare än polykloroprenskärmad böjlig sladd. (Kodbeteckning
 IEC:60245 IEC 57 / CENELEC: H05RN-F eller IEC:60245 IEC 66 / CENELEC: H07RN-F)
	Skruvar på kopplingsplinten får inte skruvas med vridmoment mindre än 12 kgf•cm.
	Då den har den externa strömförsörjningen, se installationsmanualen för utomhusenheten för NÄTSPÄNNINGEN.

Kopplingsschema

Specifikationer för anslutningskabel mellan inomhus- och utomhusenheten (Vanliga i bruk)

 Specifikation av kopplingsplinten (Inomhus)

Vid installation av inomhusenheten i ett rum med dator, använ-
da dubbelskärmad (aluminiumtejp / flätad polyester + koppar) 
kabel av FROHH2R typ.

AC-STRÖM: M4-SKRUV

11 13

KOMMUNIKATION: M3,5 SKRUV

7,5 9,0

13
,818

Åtdragningsmoment (kgf • cm)
M3,5 8,0~10,0
M4 12,0~15,0

En fas

1(L) 2(N) N L 

F3 F4 

Inomhusenhet

Huvudströmkabel
Kabelklämma

Ström 
inomhus

Kommunikationskabel

L

F2
F1

N

Buntband

V1
V2
F3
F4

Trådbunden 
fjärrkontroll (tillval)

VAR FÖRSIKTIG



AA

14

Steg 1. Ange läge för att ställa in alternativ                   

	 1. Ta ut batterierna ur fjärrkontrollen. 
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.

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.

Proceduren för inställningsalternativ

Ställa en adress för inomhusenheten och installationsalternativ
▶  Ställ in adressen för inomhusenheten och installationsalternativet med alternativet på fjärrkontrollen.  

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. Nedan följer instruktioner från 
inställningsalternativ     kod med trådlös Remocon av MR-EH00U. 

▶ Se installationsmanualen till den trådbundna Remocon för inställning med den trådbundna fjärrkontrollen.

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

Knappen för hög 
temperatur

Fläktknappen

Lägesändring

Knappen för låg 
temperatur

Fläktknappen för låg 
hastighet

Ange läge för 
inställningsalternativ

Inställningsläge 
för tillval

VAR FÖRSIKTIG
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Inställningsalternativ Status

1. Inställning av alternativen SEG2, SEG3
Tryck på fläktknappen för låg hastighet (∨) för att ange värdet SEG2.
Tryck på fläktknappen 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 fläktknappen för låg hastighet (∨) för att ange värdet SEG4.
Tryck på fläktknappen 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 fläktknappen för låg hastighet (∨) för att ange värdet SEG6.
Tryck på fläktknappen 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 fläktknappen för låg hastighet (∨) för att ange värdet SEG9.
Tryck på fläktknappen 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 fläktknappen för låg hastighet (∨) för att ange värdet SEG11.
Tryck på fläktknappen 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 fläktknappen för låg hastighet (∨) för att ange värdet SEG14.
Tryck på fläktknappen 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
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Ställa en adress för inomhusenheten och installationsalternativ
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 fläktknappen för låg hastighet (∨) för att ange värdet SEG16.
Tryck på fläktknappen 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 fläktknappen för låg hastighet (∨) för att ange värdet SEG18.
Tryck på fläktknappen 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 fläktknappen för låg hastighet (∨) för att ange värdet SEG21.
Tryck på fläktknappen 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 fläktknappen för låg hastighet (∨) för att ange värdet SEG23.
Tryck på fläktknappen 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 fjärrkontrollen 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 fjärrkontrollen 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 finnas 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 fjärrkontroll.

-Den initiala ADRESSEN för inomhusenheten är inställd som "PRIMÄR: 0, RMC : 0".
-Ställ in den primära och RMC-adressen endast som inställningen kräver.
-Det finns 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)

•     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.

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, ~)

VAR FÖRSIKTIG
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Ställa en adress för inomhusenheten och installationsalternativ

1. Kontrollera om ström tillförs eller inte. 
 - När inomhusenheten inte är ansluten, bör det finnas 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 fjärrstyrenhet (SEG20) är den funktion som kontrollerar en inomhusenhet individuellt, när 

det finns 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

Kompensation för 
RPM inställning

Indikation 
och 

detaljer

Indikation Detaljer Indikation Detaljer Indikation Detaljer Indikation Detaljer 0.  Används inte
1. Högt takläge
2. Sats för högt tak
3. Driftläge med låg 
ljudnivå

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 Antal använda 

timmar av filter

Indikation 
och 

detaljer

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

2

0 Obruklig 0
Termiska 
enheten 

på
0 Obruklig 0

Styrning av 
växeldrift  1/
Användning av 
summer

2 1000 
timmar

1 PÅ/AV 
Kontroll

1 Drift på 1 Använd

1

Styrning av 
växeldrift 
1/Icke 
användning av 
summer

6 2000 
timmar2 OFF (AV) 

kontroll 2
Styrning av 
växeldrift  2/
Användning av 
summer

3
FÖNSTER 
Kontroll

3

Styrning av 
växeldrift 
2/Icke 
användning av 
summer
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Alternativ SEG19 SEG20 SEG21 SEG22 SEG23 SEG24

Förklaring SIDA Individuell styrning 
av en fjärrkontroll

Kompensation för 
inställning av värme

RESERVERAD

Givare för 
rörelseavkänning

RESERVERADIndikation 
och 

detaljer

Indikation Detaljer Indikation Detaljer Indikation Detaljer Indikation Detaljer

3

0 till 1 Inomhus 1

 0 Obruklig

0. Ingen användning 
(Fabriksinställning)
1.Standardläge/
automatisk inställning 
OFF (AV)30 Minuter
2.Standardläge/
automatisk inställning 
OFF (AV)60 Minuter
3.Standardläge/
automatisk inställning 
OFF (AV)120 Minuter
4.Standardläge/
automatisk inställning 
OFF (AV)180 Minuter
5.Premium läge/
automatisk inställning 
OFF (AV)30 Minuter
6.Premium läge/
automatisk inställning 
OFF (AV)60 Minuter
7.Premium läge/
automatisk inställning 
OFF (AV)120 Minuter
8.Premium läge/
automatisk inställning 
OFF (AV)180 Minuter

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, 
Antal timmar med användning av filar : 2000 timmar, 

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 6

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

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

Onormala förhållanden

Visning av LED-lampa

AnmärkningarFunktion Avfrostning Timer Filter

Strömåterställning X X X

Fel på temperaturgivare i inomhusenheten 
(Öppet/Kort) X X X

Fel på givaren till värmeväxlaren i inomhusen-
heten (Öppen/Kort) X X

Fel på fläktmotorn till inomhusenheten X X X

Fel på temperaturgivaren utomhus
Fel av temperaturgivaren utomhus
Fel på temperaturgivaren för tömning

X X

Ingen kommunikation på 2 minuter mellan 
inomhusenheten och utomhusenheten 
(kommunikationsfel i mer än 2 minuter)

X X

Fel på utomhusenheten X

Detektering av flottörströmbrytare X X

EEPROM fel X

Fel i EEPROM alternativ

Fel på givare för rörelseavkänning X X

Fel på styrning av växeldrift X X X AJN** MODELL

◆ Om du stänger av luftkonditioneringen när lysdioden flimrar, släcks också lysdioden.

●	På       Flimrar      X Av
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1. Förbered följande verktyg.

Verktyg Crimptång Anslutningshylsa (mm) Isoleringstejp Krympslang (mm)

Spec. MH-14 20 × Ø 6,5 (H × YD) Bredd 19 mm 70 × Ø 8,0 (L × YD)

Form

2. Skala av skärmningen från strömkabelns gummi och tråd.
 - Skala av 20 mm av kabelskärmningen från slangen som redan är 

monterad.

• Mer information om strömkabelspecifikationer för inomhus- och 
utomhusenheter finns i installationshandboken.

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

FÖRSIKTIGHET
(Enhet: mm)

120

60

202020

180

Strömkabel 

20

Förmonterad slang för strömsladden  

3. Infoga båda sidorna av strömkabelns kärntråd i anslutningshylsan. 
	f Metod 1

Tryck in kärntråden i hylsan från båda sidorna.

Anslutningshylsa

	f Metod 2
Vira ihop kärntrådarna och tryck in dem i hylsan.

Anslutningshylsa

4. Använd en modulartång för att komprimera de båda ändarna. Vänd och komprimera ytterligare två punkter på 
samma plats.
 - Kompressionsmåttet ska vara 8,0.
 - Dra efter komprimeringen i trådens båda ändar för att kontrollera att den är hårt komprimerad.

Kompressionsmått

	f Metod 1
Komprimera den 4 gånger.

5 mm

	f Metod 2
Komprimera den 4 gånger.

5 mm

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

	f Metod 1

40 mm

Isoleringstejp

	f Metod 2

Isoleringstejp

35 mm

6. Hetta upp krympslangen för att dra ihop den.

Krympslang

7. När krympslangen är komprimerad lindas den avslutningsvis med isoleringstejp.

• 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.)
FÖRSIKTIGHET

Isoleringstejp

• Om ledningskabeln ska förlängas: använd INTE en rund presshylsa.
 - Ofullständiga trådförbindelser kan orsaka elektrisk chock eller brand.VARNING






