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Säkerhetsföreskrifter

Innehåll

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.

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.
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SVENSKA

  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.
  Demontera inte och ändra inte värmaren på egen hand.
  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.

  Denna hushållsapparat är inte avsedd att användas av personer (inklusive barn) med nedsatt känsel, fysisk eller mental oförmåga 
eller brist på erfarenhet och kunskap, om de inte övervakas eller fått instruktioner angående användning av hushållsapparaten av 
en person ansvarig för deras säkerhet; Barn skall övervakas för att försäkra om att de inte leker med hushållsapparaten.

  För användning i Europa: Denna apparat kan användas av barn från 8 år och uppåt och personer med nedsatt fysisk, sensorisk 
eller mental förmåga eller brister i erfarenhet och kunskap, om de övervakas eller får instruktioner angående användning av 
apparaten på ett säkert sätt och förstår riskerna. Barn ska inte leka med apparaten. Rengöring och användarunderhåll ska inte 
göras av barn utan tillsyn.

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 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.
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AAFörberedelse av installation för utomhusenhet
Luftkonditioneringen använder R - 410A köldmedel.

A typ:: AC026JXSCEH / AC035JXSCEH

  Värmepump

Skyddsduk för 
platta

VajerFlytt av utomhusenheten med vajer

Fäst utomhusenheten med två 8 meters eller längre vajrar som visas på bilden. För att 
förhindra skador eller repor, sätt ett tygstycke mellan utomhusenheten och vajern, 
därefter flytta enheten.

   Utseendet på enheten kan vara annat 
än på diagrammet beroende på modell. 

(Enhet: mm)
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Mått och vikt

Typ Modell Nettomått (BxDxH) (mm) Nettovikt (kg)

Utomhusenhet
AC026JXSCEH 790*285*548 37,0

AC035JXSCEH 790*285*548 37,0

Modellspecifikation (Mått och vikt)
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Bestämma var utomhusenheten ska installeras

Säkring

Utomhusenhet

Stereo

Utomhusenhet

  Utomhusenheten får aldrig placeras på sidan eller upp och ner, eftersom smörjoljan från kompressorn kommer att flöda in i 
kylsystemet och allvarligt skada enheten.

   Välj en plats som är torr och solig, men inte utsätts för direkt solljus eller starka vindar.
   Blockera inte passager eller genomfarter.
   Välj en plats där bullret från luftkonditioneringsapparaten när den arbetar och utflöde av luft inte stör några grannar.
   Välj en plats som gör att rören och kablarna enkelt kan anslutas till inomhusenheten.
   Installera utomhusenheten på en plan, stabil yta som kan bära dess vikt, och inte genererar något onödigt buller och 

vibrationer. 
   Placera utomhusenheten så att luftflödet riktas mot det öppna området. 
   Bibehåll tillräckligt med utrymme runt utomhusenheten, speciellt från en radio, dator, stereo, etc. 

  Om utomhusenheten monteras på en höjd, se till att dess bas sitter fast förankrat på sin plats. 
  Se till att vatten som droppar från dräneringsslangen rinner korrekt och säkert.
  När du installerar utomhusenheten vid vägkanten, bör du installera den över 2 meters höjd eller se till att värmen från 

utomhusenheten inte kommer i direkt kontakt med förbipasserande. (Markansökan: Översyn av förordningen för anläggning 
i byggnad enligt lagen av ministeriet för infrastruktur och transport. 

• Du har just köpt ett luftkonditioneringssystem och har installerats av en installatör.
•  Den här enheten måste installeras i enlighet med de nationella elektriska reglerna.
•  Med en utomhusenhet som har en nettovikt på över 60kg, föreslår vi att du inte installerar den upphängd på 

väggen, men väljer golvet som installationsplats.
•  När utomhusenheten monteras nära stranden eller på en plats där gas från svavelsyra kan läcka ut, kan 

korrosion uppstå i utomhusenheten och orsaka funktionsfel.

1,5m eller m
er

Inomhusenhet Kontroll

Luftstyrkanalen
(Denna produkt 
tillhandahålls inte av 
Samsung)

1m
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r m

er

1m
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lle
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er

1,
5m
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lle
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er

1,5m eller m
er

1,5m eller mer

Säkring

200mm

300mm

FÖRSIKTIGHET
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  Vid installation av utomhusenheten i närheten av stranden, se till att den inte är direkt utsatt för havsbris.  Om du inte 
kan hitta en lämplig plats utan direkt havsbris, bör skyddsvägg konstrueras.

  Installera utomhusenheten på en plats (t.ex. i närheten av byggnader osv), där den kan skyddas från havsbrisen 
som kan skada utomhusenheten.

  Om du inte kan undvika att installera utomhusenheten vid strandent, bygg en skyddsvägg runt om för att 
blockera havsbrisen.

•  Skyddsväggen bör byggas med ett fast material såsom betong 
för att blockera havsbrisen. Höjd och bredd på väggen bör 
vara 1,5 gånger större än storleken på utomhusenheten.  Se 
dessutom till att du har minst ett gap på 700mm mellan 
skyddsväggen och utomhusenheten för att luften ska kunna 
ventileras.

  Installera utomhusenheten på en plats där vattnet kan rinna ut smidigt.
  Om du inte kan hitta ett ställe som uppfyller ovanstående villkor, kontakta tillverkaren.  Se till att rena 

havsvatten och dammet på utomhusenhetens värmeväxlare och sprida rostskyddsmedel på värmeväxlaren.  
(Åtminstone en gång per år.)

Utomhusenhet

Havsbris

Hav

Utomhusenhet

Havsbris

Hav

Utomhusenhet

Havsbris

Hav

Skyddsvägg

Bestämma var utomhusenheten ska installeras

Produkten är beroende av stabil strömförsörjning. Instabil strömförsörjning eller spänning kan orsaka felfunktion 
hos produktens delar eller kontrollsystem. (På fartyget eller andra platser där strömförsörjningen erhålls från en 
elgenerator etc.)

FÖRSIKTIGHET
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Utrymmeskrav för utomhusenheten

När 1 utomhusenhet installeras

(Enhet: mm)
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❋❋ När luftutloppet är bort från väggen. ❋❋ När luftutloppet är mot väggen.
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2000 eller mer

❋❋ När 3 sidor av utomhusenheten blockeras av väggen. ❋❋ Den övre delen av utomhusenheten och luftutloppet är mot 
väggen.
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❋❋ Den övre delen av utomhusenheten och luftutloppet är bort 
från väggen.

❋❋ När fram- och baksidan på utomhusenheten är mot väggen.
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När 1 utomhusenheten installeras (med vindbaffel)

(Enhet: mm)
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❋❋ När luftutloppet är bort från väggen. ❋❋ När luftutloppet är mot väggen.
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2000 eller mer

❋❋ När 3 sidor av utomhusenheten blockeras av väggen. ❋❋ Den övre delen av utomhusenheten och luftutloppet är mot 
väggen.
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❋❋ Den övre delen av utomhusenheten och luftutloppet är bort 
från väggen.

❋❋ När fram- och baksidan på utomhusenheten är mot väggen.

Bestämma var utomhusenheten ska installeras
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När mer än 1 utomhusenhet installeras

(Enhet: mm)
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❋❋ När luftutloppet är mot väggen.
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❋❋ När 3 sidor av utomhusenheten blockeras av väggen.
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❋❋ När fram- och baksidan på utomhusenheten är mot väggen. ❋❋ Den övre delen av utomhusenheten och 
luftutloppet är mot väggen.

1500 eller mer 600 eller mer 3000 eller mer 300 eller mer3000 eller mer

❋❋ När 3 sidor av utomhusenheten blockeras av väggen.
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När fler än 1 utomhusenhet installeras (med vindbaffel)

(Enhet: mm)
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❋❋ När luftutloppet är mot väggen.
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❋❋ När 3 sidor av utomhusenheten blockeras av väggen.
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600 eller mer 600 eller mer

❋❋ När fram- och baksidan på utomhusenheten är mot väggen.

1500 eller mer 600 eller mer 3000 eller mer 300 eller mer3000 eller mer

❋❋ När 3 sidor av utomhusenheten blockeras av väggen.

•	 Enheterna måste installeras enligt de angivna avstånden för att medge åtkomst från alla sidor, både för att 
möjliggöra korrekt underhåll eller för att utföra reparationer.  Enheternas delar måste vara åtkomliga och 
borttagningsbara på ett fullständigt säkert sätt (för människor och föremål).

FÖRSIKTIGHET

Bestämma var utomhusenheten ska installeras
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Installation av utomhusenheten

(Enhet: mm)

Hål för ankarbult

Utomhusenheten måste installeras på en styv och stabil bas för att undvika ökad ljudnivå och vibration, särskilt om 
utomhusenheten ska installeras på en plats som är exponerad för starka vindar eller på en höjd, måste enheten fästas med 
lämpligt stöd (vägg eller mark). 
Fäst utomhusenheten med ankarbultar.

•  Ankarbulten måste vara 20 mm eller högre från basytan.

•  Gör ett utlopp runt basen för utomhusenhetens dränering.
•  Om utomhusenheten monteras på taket, måste du kolla innertakets styrka och kontrollera 

vattentätheten för enheten.

När du installerar luftstyrkanalen
•  Kontrollera och se till att skruvarna inte skadar kopparröret.
• Säkra luftstyrkanalen på fläktskyddet.

Support för utomhusenhet

20
m
m

Ankarbult

Utomhusenhet

Basyta

Support för 
utomhusen-
het

UTOMHUSENHET INSTALLERAS PÅ VÄGGEN MED HJÄLP AV ETT FÄSTE

 - Se till att väggen kan bära vikten av fästet och utomhusenhet;

 - Installera fästet så nära pelaren  som möjligt;

 -  Installera lämplig buffring för att minska buller och rester av vibrationer som 
överförs via  utomhusenheten mot väggen.

612

790

28
5 713

343

Utformad för att 
minska rester av 
vibrationer från 
utomhusenhet till 
fästet. (levereras inte 
med produkten)

Mjukt gummi utformat för 
att dämpa av vibrationer från 

fästet till väggen. (levereras 
inte med produkten)

OBS

FÖRSIKTIGHET

FÖRSIKTIGHET
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Ansluta kabeln
Två elektroniska kablar måste anslutas till utomhusenheten.

 Anslutningssladden mellan inomhusenheten och utomhusenheten.
 Strömkabeln mellan utomhusenheten och hjälpbrytare. 
 Innan installation ska behörig myndighet konsulteras för att bestämma försörjningssystemets impedans för att säkerställa 

efterlevnaden och speciellt för den ryska och europeiska marknaden.

•  Under installation av enheten utför de första anslutningar för köldmedel och därefter elektriska anslutningar. Om 
enheten avinstallerats, koppla först ifrån alla elektriska kablar, och sedan kylmediumets anslutningar.

•  Anslut luftkonditioneringsapparaten  till jordat system  innan du utför den elektriska anslutningen.
• När du installerar enheten, ska du inte använda sammankopplingskabel.

ELCB
   1

OR

InomhusenhetStrömkabel

Utomhusenhet Kommunikationskabel

Jordanslutning

Strömkabel
Kommunikationskabel

Exempel på luftkonditioneringsystem

Vid användning av jordfelsbrytare vid läckage för 1 fas

Specifikation för överströmsskydd och nätsladd

    ELCB måste installeras eftersom produkten är utrustad med en basvärmare.

Typ av 
utomhusenheten

Modell Utomhusenhet Maximum Ingångsström [A] Strömförsörjning

Utomhusenhet Inomhusenhet
Klassad Spänningsområde Utomhus (Down_Amp)

Inomhus Totalt MCA MFA
Hz Volt Minsta Max Kylning Uppvärmning

A

AC026JXSCEH AC026JNNCEH 50 220-240 198 264 10 10 1,0 11,0 11,0 12,5
AC026JXSCEH AC026KNADEH 50 220-240 198 264 10 10 0,3 10,3 11,0 12,5
AC035JXSCEH AC035JNNCEH 50 220-240 198 264 10 10 1,0 11,0 11,0 12,5
AC035JXSCEH AC035JNMCEH 50 220-240 198 264 10 10 2,7 12,7 12,7 13,97
AC035JXSCEH AC035KNADEH 50 220-240 198 264 10 10 0,3 10,3 11,0 12,5

  Nätsladd medföljer inte luftkonditioneringsapparaten.
  Välj nätsladd enligt gällande lokala och nationella bestämmelser.
  Storleken på den tunna kabeln måste följa gällande lokal och nationell kod.
  Specifikationer för lokala trådbundna strömkablar och dragning av grenledning är i överensstämmelse med den lokala 

nätsladden.
  Den här utrustningen uppfyller "IEC 61000-3-12(060/071) och IEC 61000-3-2(026/035/052) "

FÖRSIKTIGHET
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Specifikationer för 1-fas kopplingsplint
AC-ström: M4-skruv Kommunikation : M4-skruv

1(L) 2(N) NL

11,4

11,4

10,1 10,1

Vid installation av inomhusenheten i ett rum med dator, använd dubbelskärmad (aluminium-
tejp/flätad polyester + koppar) kabel av FROHH2R typ.

Strömförsörjning inomhus
Kommunikationskabel Hemma server

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

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

 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)

Vid förlängning av elektrisk kabel, använd INTE  ett cirkelformat tryckuttag.
- Ofullständiga kabelanslutningar kan orsaka elchock eller brand.

•	  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)

•	 Välj nätsladden baserad på MCA.
•	 MFA används för att välja överströmsskydd och jordfelsbrytare (felströmsskydd).
•	 MCA representerar maximal ineffekt.
•	 MFA står för kapacitet som kan ta emot MCA.
•	  Den totala längden på kommunikationskabeln får inte överstiga 60 m. Överskridande av 60m kanske inte uppfyller 

EN55014-1 standard.
•	 Specifikation för kommunikationskabel : 2G, 0,75 mm2, eller mer.
Förkortningar :    MCA : Minsta kretsampere. (A) ;    MFA : Max säkringsampere. (A)

OBS

VARNING
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Kopplingsschema för strömkabel
Vid användning av jordfelsbrytare vid läckage för 1 fas

  Utseendet på enheten kan vara annat än på diagrammet beroende på modell.

1(L) 2(N) NL

ELB

MCCB

MCCB

Strömförsörjning Elektrisk komponentlåda

Inomhusenhet

Ström inomhus

KommunikationskabelHuvudströmkabel

Kabelklämma

Buntband

• Du bör ansluta strömkabeln till kabeluttaget och fäst den med en klämma. 
•  Den obalanserade strömkällan måste bibehållas inom 2% av effektklass. 
 -   Om strömmen är kraftigt obalanserad, kan det förkorta livslängden på kondensorn. Om den obalanserade strömkällan 

överskrider med 4% av effektklass, är inomhusenheten skyddad, stoppas och felläge indikeras. 
•  För att skydda produkten från vatten och eventuellt stöt, bör du hålla strömkabeln och anslutningskabeln för inomhus- och 

utomhusenheten inuti ledningar. (med lämplig IP-klass och val av material för din ansökan)
•  Säkerställ att tillförsel av nätström sker via en switch som bryter kopplar bort alla poler, med ett kontaktavstånd på minst 3 

mm.
•  Enheter kopplade från strömförsörjningen bör vara helt frånkopplad i skicket för överspänningskategori.
•  Håll avstånd på 50 mm eller mer mellan strömkabel och kommunikationskabel.

En fas
Kopplingsschema för anslutningskabel

1(L) 2(N) NL

Inomhusenhet

Huvudströmkabel
Kabelklämma

Ström 
inomhus

Kommunikationskabel

Buntband

1(L) F2
F12(N)

 •    Lägg den elektriska kabelledningen så att den främre luckan inte stiger upp, när man utför installation och fäst 
frontluckan ordentligt.

  •    Jordledning för inomhusenhetens och utomhusenhetens anslutningskabel måste spännas fast på en mjuk 
tennpläterad öglekontakt i koppar med M4 skruvhål (MEDFÖLJER INTE ENHETENS TILLBEHÖR).

Ansluta kabeln

FÖRSIKTIGHET

OBS
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SVENSKA

•  När du ansluter kablar, kan du ansluta kablarna till den elektriska delen eller anslut dem genom hålen nedan 
beroende på plats.

•	 	Kör	överföringsledningar	mellan	inomhus-	och	utomhusenheten	via	en	ledning	för	att	skydda	mot	yttre	
krafter, och mata ledningen genom väggen tillsammans med kylrörledningar .

•  Ta bort alla grader vid kanten av ett utslaget hål och fäst kabeln till utomhusenheten hål genom att använda foder 
och bussning med en elektrisk isolering såsom gummi och så vidare.

•  Måste hålla kabeln i ett skyddsrör.
•  Håll avstånd på 50 mm eller mer mellan strömkabel och kommunikationskabel.
•  När kablarna är anslutna genom hålet, ta bort bottenplattan.

   Anslut endast klassade kablar.
   Anslut med en drivrutin som kan applicera klassad vridmoment på skruvarna. 
   Om kabelfästet sitter löst, kan brand inträffa orsakad av bågen. Om kabelfästet är anslutet alltför hårt, kan det skadas.

Åtdragningsmoment	(kgf	•	cm)
M3 5,0~6,0
M4 12,0~15,0
M5 20,0~25,0

Anslutning av strömterminal
   Anslut kablarna till kopplingsplinten med hjälp av den komprimerade ringkabelskon.
   Täck en lödfri ringterminal och kontaktdel av strömkabeln och anslut den sedan.

Silverlod

Nominella 
mått för kabel 

[mm2(tum2)]

Nomi-
nella mått 
för skruv 

[mm(tum)]

B D d1 E F L d2 t
Stan-

dardmått 
[mm(tum)]

Spelrum  
[mm(tum)]

Stan-
dardmått 

[mm(tum)]
Spelrum  

[mm(tum)]
Stan-

dardmått 
[mm(tum)]

Spelrum  
[mm(tum)]

Minsta 
[mm 

(tum)]

Minsta 
[mm 

(tum)]

Max 
[mm 

(tum)]

Stan-
dardmått 

[mm(tum)]
Spelrum  

[mm(tum)]
Minsta 

[mm 
(tum)]

4/6 
(0,006/ 
0,009)

4(3/8) 9,5(3/8)
±0,2 

(±0,007) 5,6(1/4) +0,3(+0,011) 
-0,2(-0,007) 3,4(1/8) ±0,2 

(±0,007)
6 

(1/4)

5 
(3/16)

20 
(3/4)

4,3 
(3/16)

+ 0,2(+0,007) 
0(0) 0,9 

(0,03)
8(3/16) 15(9/16) 9 

(3/8)
28,5 

(1-1/8)
8,4 

(1-3/16)
+ 0,4(+0,015) 

0(0)

10(0,01) 8(3/16) 15(9/16) ±0,2 
(±0,007) 7,1(1/4) +0,3(+0,011) 

-0,2(-0,007) 4,5(3/16) ±0,2 
(±0,007)

7,9 
(5/16)

9 
(3/8)

30 
(1-3/16)

8,4 
(1-3/16)

+ 0,4(+0,015) 
0(0)

1,15 
(0,04)

16(0,02) 8(3/16) 16(10/16) ±0,2 
(±0,007) 9(3/8) +0,3(+0,011) 

-0,2(-0,007) 5,8(1/4) ±0,2 
(±0,007)

9,5 
(5/16)

13 
(1/2)

33 
(1-5/16)

8,4 
(1-3/16)

+ 0,4(+0,015) 
0(0)

1,45 
(0,05)

25(0,03)
8(3/16) 12(1/2)

±0,3 
(±0,011) 11,5(7/16) +0,5(+0,019) 

-0,2(-0,007) 7,7(5/16) ±0,2 
(±0,007)

11 
(3/8)

15 
(5/8) 34 

(1-3/8)

8,4 
(1-3/16) + 0,4(+0,015) 

0(0)
1,7 

(0,06)
8(3/16) 16,5(10/16) 13 

(1/2)
8,4 

(1-3/16)

35(0,05)
8(3/16) 16(10/16)

±0,3 
(±0,011) 13,3(1/2) +0,5(+0,019) 

-0,2(-0,007) 9,4(3/8) ±0,2 
(±0,007)

12,5 
(1/2)

13 
(1/2)

38 
(1-1/2)

8,4 
(1-3/16) + 0,4(+0,015) 

0(0)
1,8 

(0,07)
8(3/16) 22(7/8) 13 

(1/2)
43 

(1- 11/16)
8,4 

(1-3/16)

50(0,07) 8(3/16) 22(7/8) ±0,3 
(±0,011) 13,5(1/2) +0,5(+0,019) 

-0,2(-0,007) 11,4(7/16) ±0,3 
(±0,011)

17,5 
(11/16)

14 
(9/16)

50 
(2)

8,4 
(1-3/16)

+ 0,4(+0,015) 
0(0)

1,8 
(0,07)

70(0,10) 8(3/16) 24(1) ±0,4 
(±0,015) 17,5(11/16) +0,5(+0,019) 

-0,4(-0,015) 13,3(1/2) ±0,4 
(±0,015)

18,5 
(3/4)

20 
(3/4)

51 
(2)

8,4 
(1-3/16)

+ 0,4(+0,015) 
0(0)

2,0 
(0,078)

FÖRSIKTIGHET
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AAAnslutning röret för köldmedel
System med kylrör

• Efter anslutning av rör med behandling av hålutslag, plugga igen utrymmet.
• Efter anslutning av rör, se till att gå vidare för att förhindra störningar med de inre delarna.

 Utseendet på enheten kan vara annat än på diagrammet beroende på modell.

Gör minst en runda:
Det kommer att minska buller och vibrationer

Yttre diameter [mm] Minsta tjocklek [mm] Hårdhetsgrad
ø6,35 0,7

C1220T-O
ø9,52 0,7

ø12,70 0,8
ø15,88 1,0
ø15,88 0,8 C1220T-1/2H  

ELLER  
C1220T-H

ø19,05 0,9
ø22,23 0,9

   Hårdhetsgrad och minsta tjocklek på kylröret

•  Se till att använda C1220T-1/2H (Halvhårt) rör för mer än 19,05 mm i diameter. Vid användning av C1220T-O 
(Mjukt) rör för 19,05mm, kan röret brytas, vilket kan resultera i en skada.

L1

L0

H

Tabellsystem för kylrör

Rörets längd eller höjd

AC026JXSCEH
AC035JXSCEH

Max tillåten längd Faktisk rörlängd L0 + H + L1 20 eller mindre

Tillåten höjd på röret Faktisk rörlängd H 15 eller mindre

OBS

OBS
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Anslutning och rensning av av luft i kretsen

Luften i inomhusenheten och röret måste rensas. Om luft finns kvar i kylröret, kommer det att påverka kompressorn 
eller minska kyl-/värmekapaciteten eller leda till en funktionsstörning. Kylmedium för luftrensning laddas inte i 
utomhusenheten. Använd vakuumpumpen som visas på bilden.

1. Anslut varje monteringsrör till lämplig ventil på utomhusenheten och dra åt omslagsmuttrarna.

2. Med hänvisning till illustrationen på motsatta sidan, dra först åt flänsmuttern 
för hand på sektion B och sedan med en momentnyckel tillämpa följande 
vridningsmoment.

3. Anslut laddningsslangen på lågtryckssidan av insugningsröret med mätare 
till den packade ventilen med en serviceport som visas på bilden.

4. Öppna ventilen på lågtryckssidan(A) av förgreningsmätaren, moturs.

•  Skapa den elektriska kopplingen och lämna systemet i viloläge . 
Aktivera inte systemet.

  Detta är nödvändigt för att påskynda vakuumdrift (helt ÖPPET läge av 
den elektroniska expansionsventilen - EEV -).

Vakuumpump

  Mönster och form kan ändras 
beroende på modell.

•  Vid installation, se till att det inte finns något läckage. Vid återställning av kylmedium, jorda först kompressorn innan 
du tar bort anslutningsröret.
Om röret för kylmedium  inte är korrekt anslutet och kompressorn fungerar med serviceventilen öppen, tar röret in 
luft vilket leder till att  trycket i cykeln för kylmedium  blir onormalt högt. Det kan orsaka explosion och skada.

B(flytande)

A(gas)

5. Rensa luften från systemet med hjälp av vakuumpumpen i ca 10 minuter. 
   Stäng ventilen på lågtryckssidan av grenrörsmätaren  , medurs.

    Se till att tryckmätaren visar -0,1MPa (-76cmHg) efter ca 10 minuter. Detta 
förfarande är mycket viktigt för att undvika läckage av gas. 

    Stäng av vakuumpumpen. 

    Ta bort slangen på lågtryckssidan av grenrörsmätaren .

6. Ställ in ventilkorken för både vätskesidan och gassidan för den packade ventilen 
till öppet läge.

7. Montera ventilens stammuttrar och service-portshatt till ventilen och dra åt 
dem	med	ett	vridmoment	på	183kgf•cm	med	en	skiftnyckel.

8. Kontrollera för gasläckage. 
   Vid denna tidpunkt, kontrollera efter gasläckage från 3-vägsventilens 

axelmuttrar (Port A) och från locket för serviceporten.

A

B

C

D

Utomhusenhet

(flytande)

(Gas)

FÖRSIKTIGHET

FÖRSIKTIGHET

•  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, ledningslängd, max. böjar, köldmedelfyllningsmängd, etc.) se “Avsnittet för 
anslutning av kylrör”.

FÖRSIKTIGHET

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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AASkärning/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 Gjutskägg

Yttre Diameter (D) Djup (A)

ø6,35 mm(1/4") 1,3 mm
ø9,52 mm(3/8") 1,8 mm

ø12,70 mm(1/2") 2,0 mm
ø15,88 mm(5/8") 2,2 mm
ø19,05 mm(3/4") 2,2 mm

Ojämn 
tjocklek

SpruckenSkadad ytaMinskandeKorrigera

FÖRSIKTIGHET

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



19

AA
SVENSKA

Utförande av läckagetest

  Mönster och form kan ändras beroende 
på modell.

LÄCKAGETEST MED KVÄVE (innan du öppnar ventilerna)
För att identifiera grundläggande köldmedelläckage, innan vakuumet är 
återställt och cirkulerar R-410A, är det den ansvariga installeraren att trycksätta 
hela systemet med kväve (med en cylinder med tryckreducering) vid ett tryck 
över 40 bar (mätare).
LÄCKAGETEST MED R-410A (efter öppnande av ventiler)
Innan du öppnar ventilerna, töm ur allt kväve i systemet för att skapa vakuum. Efter 
öppnandet av ventiler, kontrollera läckor med en läckage detektor för köldmedel 
R-410A.
När du har gjort alla anslutningar, kontrollera för eventuella läckor med en 
läcksökare särskilt utformad för HFC köldmedel.

För kontroll av gasläckor på 
utomhusenheten

Med hjälp av en läcksökare, 
kontrollera ventilerna i avsnitten A 
och B.

Anslutning av dräneringsslangen till utomhusenheten

B

Modell A B

AC026JXSCEH
AC035JXSCEH 50mm 13mm

Vid användning av luftkonditioneringen i värmeläge, kan is ackumuleras. Under avfrostning (avfrostningsdrift), 
måste det kondenserade vattnet tömmas ut på ett säkert sätt. Följaktligen måste du installera en dräneringsslang på 
utomhusenheten enligt instruktionerna nedan.
1. Gör plats mer för än "A" mm mellan botten av utomhusenheten och marken för installation av dräneringsslang, som 

visas i figuren.
2. Sätt i en dräneringsplugg i hålet på undersidan av utomhusenheten.
3. Ansluta en dräneringsslang till dräneringspluggen.
4. Se till att den avrunna vattnet rinner av korrekt och säkert.

A(Gas)

B(flytande)

 När du installerar produkten, se till att ställningen inte placeras under dräneringshålet.
  Om produkten är installerad i en region med mycket snö, se till att avståndet mellan produkten och marknivån har en god 

marginal.

5. Se till att kondensens dränering är tillräcklig.

•	 I områden med kraftigt snöfall, kan snöansamlingar blockera 
luftintaget. För att undvika denna incident ska du installera 
en ram som är högre än det uppskattade snöfallet. Installera 
dessutom ett snöskydd för att undvika snö från att ansamlas 
på utomhusenheten

FÖRSIKTIGHET Ram

Mark

Uppskattad 
snöfall

Snöskydd
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AAIsolering
Närdu har kontrollerat att det inte finns några läckor i systemet, kan du isolera rör 
och slang.

1. För att undvika problem med kondens, placera en isolator runt varje 
kylrör.

NBR(T13.0 eller tjockare)
•   När du isolerar röret, se till att överlappa isoleringen. 
•  Du måste använda mer än 120°C isolering(T13.0 eller tjockare akrylnitril-

butadiengummi) för kylröret med gas.
•  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.

•  Vid isolering av rör, använd icke-spalt isolator.

2 Välj isoleringen för kylröret. 
   Isolera gas- och vätskesidan på rören med hänvisning till den tjocklek enligt storleken på röret.
   Lägre inomhustemperatur än 30°C och fuktighetsgrad på 85 % är standardförhållande. 
  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. 

Rör Rörstorlek

Isoleringstyp (Värme/Kyla)

AnmärkningarStandard [Mindre än 30°C, 
85%]

Hög luftfuktighet [30°C, över 
85%]

EPDM, NBR 

Vätskerör Ø6,35 ~ Ø9,52 9t 9t 

Den interna 
temperaturen är 
högre än 120°C

Ø12,70~ Ø19,05 13t 13t 

Gasrör

Ø6,35 13t 19t 
Ø9,52

19t 25t 
Ø12,70 
Ø15,88
Ø19,05

  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.

OBS

FÖRSIKTIGHET
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Använda stoppventil

1. Öppna locket och vrid stoppventilen moturs med hjälp av en insexnyckel.
2. Vrid den tills axeln tar stopp.

3. Dra åt locket ordentligt.

1. Ta av locket.
2. Vrid stoppventilen medurs med hjälp av en insexnyckel.
3. Dra åt axeln tills ventilen når tätningspunkten.
4. Dra åt locket ordentligt.

•  Använd inte överdriven kraft på avstängningsventilen samt använd 
alltid speciella instrument. Annars kan stoppventil aggregatet skadas 
och den undre plattan kan börja läcka. 

•  Om den vattentäta plattan läcker, vrid axeln tillbaka halvvägs, dra åt 
stoppventil aggregatet, och kontrollera sedan läckaget en gång till. 
Om inget läckage längre finns, dra åt axeln helt.

Lock

Serviceport

Axel Tätningspunkt

För att öppna stoppventilen

För att stänga stoppventilen

•  När du använder serviceporten, använd alltid en påfyllningsslang.
•  Kontrollera läckage av köldmedel efter åtdragning av locket.
•  En djupinställningsnyckel och skruvnyckel måste användas när du öppnar/drar åt stoppventilen.

OBS

FÖRSIKTIGHET

Utomhusenheten är laddad med tillräckligt köldmedel för standard rörledning . Sålunda måste extra köldmedel tillsättas 
om rörledningen förlängs. Denna åtgärd kan endast utföras av en kvalificerad specialist.

1. Kontrollera att stoppventilen är helt stängd.

2. Fyll på köldmedel via serviceporten med stoppventilen.

3. Om du inte kan fylla på köldmedel enligt de övre stegen, följ då dessa:

 1) Open both liquid stop valve and gas stop valve.

 2)  Operate the air conditioner by pressing the K2 key on the outdoor unit PCB.

 3)  About 30 minutes later, charge the refrigerant through the service port of gas stop valve.

1

R
ef.

Stoppventilen på gassidan (serviceporten)

Utomhusenhet

Inomhusenhet

Balans Vakuumpump

Stoppventilen på vätskesidan (serviceporten)

•  Ladda inte köldmedel genom gassidan för serviceporten.

•  Om det behövs, se trycktabellen som klassificeras av utetemperaturen.

OBS

OBS

Lägga till köldmedel
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Lägga till köldmedel

This product contains fluorinated greenhouse gases. Släpp inte ut gaserna i atmosfären.

Please fill in the following indelible ink on the refrigerant charge label supplied with this product on and on this manual.,

-  fabrikspåfyllning av kylmedium för produkten,
-  ytterligare mängd kylmedium som lagts till i fält och
-  +totalmängden av kylmediet.

Viktig informationsförordning om kylmedium   som används

Inomhusenhet

Utomhusenhet

d




>>  Den ifyllda etiketten måste finnas i närheten för produktens 
påfyllningsport (t.ex. på insidan av stoppventilens lock ).

•   Informera användaren om systemet innehåller 5 tCO2e eller mer av fluorerade växthusgaser. I så fall måste det kontrolleras 
för läckage minst en gång var tolfte (12) månad, enligt föreskrift Nr °517/2014. Denna verksamhet måste omfattas av 
kvalificerad personal.I situationen ovan (5 tCO2e eller mer av R-410A), ska installatören (eller godkänd person som har 
ansvar för den slutliga kontrollen) ge en servicebok, med all information införd enligt EUROPAPARLAMENTETS OCH 
RÅDETS FÖRORDNING (EG) NR 517/2014 av den 16 april 2014 om fluorerade växthusgaser.

OBS

a.  Mängd av kylmedium i produkten från fabriken: se enhetens 
namnplåt
b.   Ytterligare kylmedium i fält (se ovanstående information för 

mängden kylmedium i påfyllningen.)
c.  Totalmängden kylmedium
d.  Cylinder med kylmedium  och förgreningsrör för påfyllning

OBS

Trycktabeller för temperaturer
Om du behöver extra kylmedium på grund av läckage eller på grund av att produkten flyttas, ska du läsa i tabellen nedan innan du 
fyller på kylmedium.

	f AC026JNNCEH+AC026JXSCEH
❋❋Kyla Enhet: [kPa, G]

Inomhustemperatur (°C) 
(Torr luft/våt luft)

Utomhustemperatur (°C)
32/23 27/19 21/15

50 1167 1050 943 
35 1071 972 799 
21 1029 923 826 
7 1050 939 832 

-18 1038 899 788 

❋❋Värme Enhet: [kPa, G]
Inomhustemperatur (°C) 

(Torr luft/våt luft)
Utomhustemperatur (°C)

27/15 20/15 13/10

24 3192 3173 2943 
7 3062 2702 2354 
0 2761 2425 2102 
-5 2545 2228 1921 

-25 2138 1868 1878 

Typ av kylmedium GWP-värde
R-410A 2088

• GWP=Global Warming Potential
• Beräkna tCO2e: kg x GWP / 1 000

Enhet kg tCO2e
,a
,b

+,c
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	f AC026KNADEH+AC026JXSECH
❋❋Kyla Enhet: [kPa, G]

Inomhustemperatur (°C) 
(Torr luft/våt luft)

Utomhustemperatur (°C)
32/23 27/19 21/15

50 1126 1018 920
35 1015 924 765
21 1084 987 898
7 1091 989 891

-18 1049 922 820

❋❋Värme Enhet: [kPa, G]
Inomhustemperatur (°C) 

(Torr luft/våt luft)
Utomhustemperatur (°C)

27/15 20/15 13/10

24 2782 2763 2530
7 2752 2386 2033
0 2877 2537 2209
-5 2782 2493 2214

-25 2082 1879 1886

	f AC035JNNCEH+AC035JXSCEH
❋❋Kyla Enhet: [kPa, G]

Inomhustemperatur (°C) 
(Torr luft/våt luft)

Utomhustemperatur (°C)
32/23 27/19 21/15

50 1072 964 866 
35 984 893 734 
21 945 848 759 
7 964 862 764 

-18 953 826 724 

❋❋Värme Enhet: [kPa, G]
Inomhustemperatur (°C) 

(Torr luft/våt luft)
Utomhustemperatur (°C)

27/15 20/15 13/10

24 3239 3220 2987 
7 3108 2742 2389 
0 2801 2461 2133 
-5 2318 2029 1750 

-25 1606 1403 1410 

	f AC035JNMCEH+AC035JXSCEH
❋❋Kyla Enhet: [kPa, G]

Inomhustemperatur (°C) 
(Torr luft/våt luft)

Utomhustemperatur (°C)
32/23 27/19 21/15

50 1070 962 864 
35 982 891 733 
21 943 846 757 
7 913 817 724 

-18 872 756 662 
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❋❋Värme Enhet: [kPa, G]

Inomhustemperatur (°C) 
(Torr luft/våt luft)

Utomhustemperatur (°C)
27/15 20/15 13/10

24 2834 2818 2613 
7 2719 2399 2090 
0 2451 2153 1866 
-5 2259 1978 1706 

-25 1898 1659 1668 

	f AC035KNADEH+AC035JXSECH
❋❋Kyla Enhet: [kPa, G]

Inomhustemperatur (°C) 
(Torr luft/våt luft)

Utomhustemperatur (°C)
32/23 27/19 21/15

50 1126 1018 920
35 917 826 667
21 986 889 800
7 993 891 793

-18 1049 922 820

❋❋Värme Enhet: [kPa, G]
Inomhustemperatur (°C) 

(Torr luft/våt luft)
Utomhustemperatur (°C)

27/15 20/15 13/10

24 2880 2861 2628
7 2850 2484 2131
0 2975 2635 2307
-5 2880 2591 2312

-25 2180 1977 1984
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Omplacering av luftkonditioneringen
•  Läs det här förfarandet när enheten ska flyttas.
•  Utför förfarandet med pumpen som ska tömmas (se detaljerna i ‘tömmande av pump’).
•  Ta bort strömkabeln.
•  Koppla bort kabel till aggregatet från inomhus- och utomhusenheterna.
•  Ta bort flänsmuttern som ansluter inomhusenheten och röret.
•  Vid denna tidpunkt, täck röret till enheten inomhus och det andra röret med hjälp av ett lock eller vinylplugg för att undvika 

att främmande material tar sig in.
•  Koppla bort röret som är anslutet  till utomhusenheten. •Vid denna tidpunkt, täck röret till enheten inomhus och det andra 

röret med hjälp av ett lock eller vinylplugg för att undvika att främmande material tar sig in.
•  Se till att du inte böjer anslutningsrören i mitten och förvara tillsammans med kablarna.
•  Flytta inomhus- och utomhusenheten till en ny plats.
•  Ta bort monteringsplattan för inomhusenheten och flytta den till en ny plats.

Tömningsförfarande av pumpen
Tömning av pumpen kommer att genomföras när en förångare ersätts eller när 
enheten flyttas till ett annat område.
1. Ta av locket från lågtryckssidan.
2. Vrid ventilen på lågtrycksidan medurs för att stänga och ansluta en 

manometer (lågtryckssidan) till serviceventilen och öppna ventilen igen.
3. Ställ in enheten i läget kyldrift. (Kontrollera om kompressorn är igång.)
4. Vrid ventilen på högtryckssidan moturs för att stänga.
5. När manometern visar "0" vrid räknaren för ventilen på lågtryckssidan 

moturs för att stänga.
6. Stoppa driften av luftkonditioneringen.
7. Stäng varje lock till ventilen.

B(flytande)

A(gas)

Installation av gränssnittsmodulen (tillval)

Gränssnittsmodul Gränssnittsmodul 
med strömkabel

Gränssnittsmodul 
med 

kommunikationskabel
Installationsmanual Locket Buntband

Tillbehör (gränssnittsmodul: MIM-N01)

1. Fäst lådan med bultar på sidan av styrboxen i 
utomhusenheten. (Se bilden)

2. Fäst gränssnittsmodulen PCB på lådan i styrboxen 
i utomhusenheten och anslut sedan ström- och 
kommunikationskabeln mellan gränssnittsmodulen och 
utomhusenheten; se figuren på sidan 12-13.

3. Om du installerar en gränssnittsmodul på en 
utomhusenhet, kan varje inomhusenhet som är ansluten 
till en utomhusenhet styras samtidigt.

4. Varje utomhusenhet ansluten till samma centrala 
styrenhet har en egen gränssnitsmodul.

026/035

OBS
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AAKontroll korrekt jordning

Kabelfäste M4

PVC-isolering grön/ gul 
tråd

Till jordning-
skruv

StålkärnaKolplast

50cm

30cm

Om kretsen för kraftdistribution inte är jordad eller att jordningen inte överensstämmer med specifikationerna, måste en 
jordelektrod installeras.  
Motsvarande tillbehör medföljer inte luftkonditioneringen.

1. Välj en jordelektrod som uppfyller specifikationerna enligt bilden som visas.

2. Connect the flexible hose to the flexible hose port. 

    I fuktig hård jord i stället för lös sand eller grus/jord som har ett högre 
jordningsmotstånd.

    Bort från underjordiska strukturer eller anläggningar såsom gasledningar, 
vattenledningar, telefonledningar och jordkablar.

    Minst två meter från en blixtledare för jordelektrod och kabel.

3. Slutför lindandet av isoleringsband runt resten av rören till utomhusenheten.

4. Installera en grön-/gulfärgad jordkabel:

    Om jordledaren är för kort, anslut en förlängningssladd på ett mekaniskt sätt och 
linda in den med isoleringstejp (gräv inte ner anslutningen).

    Säkra jordkabeln på plats med häftklamrar.

5. Kontrollera installationen noggrant genom att mäta jordmotståndet med en penetrometer. Om motståndet är över 
nivån som krävs, kör ner elektroden djupare i marken eller öka antalet av jordningselektroder.

6. Anslut en jordkabel till den elektriska komponentlådan inuti utomhusenheten.

•  Jordledaren för telefonlinjen kan inte användas för att jorda 
luftkonditioneringen.

•  Om jordelektroden är installerad i ett område med tung trafik,  
måste dess kablar anslutas ordentligt.

OBS

OBS
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Testverksamhet
1. Kontrollera strömförsörjningen mellan utomhusenheten och hjälpbrytare. 

    1 fas strömförsörjning: L, N

 

2. Kontrollera inomhusenheten.

 1)   Kontrollera att du har anslutit ström- och kommunikationskablar korrekt. (Om strömkabel och kommunikationskablar 
blandas ihop eller felkopplas kommer PCB att skadas.)

 2)   Kontrollera att termistorgivare, avloppspump/slang, och displayen är korrekt anslutna.

3.  Tryck påK1 eller K2 för utomhusenheten PCB för att köra i testläge och funktionen stopp.

   Tryck på K1-knappen  Starta läget värmetest  Tryck på K1-knappen  Stopp   Test i värmeläge 
7-segmentsvisning : 

    Tryck på K2-knappen  Starta testläget för kylning  Tryck på K2 knappen  Stopp   Test i kylläge 
7-segment visning : 

    Tryck på K1-knappen två gånger Starta testläget för avfrostning Tryck på K1-knappen  Stopp    Test i 
avfrostningsläge 7-segmentvisning :  
Tillstånd 1 : Utetemperaturen är under 10°C 
Villkor 2 : Samtliga temperaturförhållanden bör uppfylla villkoren för avfrostning

4. Efter 12 minuter av stillastående tillstånd kontrollera varje inomhusenhet för luftbehandling:

    Kylläge (kontroll av inomhusenhet)  Inloppslufttemperatur - Frånluftstemperatur : Från 10 °C till 12 °C

    Värmeläge (kontroll av inomhusenhet)  Utloppslufttemperatur - Inloppslufttemperatur : Från 11°C till 14°C

    I uppvärmning kan förblir motorn för inomhusfläkten  av för att undvika att kall luft blåses in i konditionerat utrymme.

5. Hur man återställer strömförsörjningen till utomhusenheten och inaktivera Eco-läge (vänteläge) :

 Tryck på [ K3 ] -knappen under 1 sekund för att återställa strömförsörjningen till utomhusenheten. 
 

ON

1 2 3 4
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Kort tryckning Visa innehåll SEG1 SEG2 SEG3 SEG4 Enhet

1 Orderfrekvens 1 Hundratalssiffra Tiotalssiffra Entalssiffra Hz

2 Strömfrekvens 2 Hundratalssiffra Tiotalssiffra Entalssiffra Hz

3 Antalet aktuella inomhusenheter 3 Hundratalssiffra Tiotalssiffra Entalssiffra EA

4 Utomhusgivare för luftintag 4 + / - Tiotalssiffra Entalssiffra °C

5 Utloppsgivare 5 Hundratalssiffra Tiotalssiffra Entalssiffra °C

6 Eva-Mid-givare 6 + / - Tiotalssiffra Entalssiffra °C

7 Konduktiv givare 7 + / - Tiotalssiffra Entalssiffra °C

8 Ström 8 Tiotalssiffra Entalssiffra Första platsen för decimaler A

9 Fläkt RPM 9 Tusentalssiffra Hundratalssiffra Tiotalssiffra varv/minut

10 Måltemperaturen för utloppet A Hundratalssiffra Tiotalssiffra Entalssiffra °C

11 EEV B Hundratalssiffra Tiotalssiffra Entalssiffra steg

12 Summa av kapacitet för inomhusenheter C Tiotalssiffra Entalssiffra Första platsen för decimaler kW

13 Skyddskontroll D 0: Kylning 
1: Uppvärmning

Skyddskontroll
0: Ingen skyddskontroll
1: Frysning2: Kontinuerlig 
avfrostning3: 
Överbelastning4: 
Utlopp5: Total elektrisk 
ström

Frekvensstatus0: Normal 
1: Håll 
2: Ner 
3: Öka_gräns 
4: Minska _gräns

-

14 Temperaturen hos värmestrålningsplatta E Hundratalssiffra Tiotalssiffra Entalssiffra -

15 S/W kontrollera F - - - -

Långt tryck 1 MICOM-version År (Hexadecimal) Månad 
(Hexadecimal)

Datum (tiotals 
siffra)

Datum 
(Enhetssiffra)

Efter kort tryck 1 Växelriktare Micom-version År (Hexadecimal) Månad 
(Hexadecimal)

Datum (tiotals 
siffra)

Datum 
(Enhetssiffra)

Efter kort tryck 1 E2P version År (Hexadecimal) Månad 
(Hexadecimal)

Datum (tiotals 
siffra)

Datum 
(Enhetssiffra)

※ Långt tryck K4(Main micom ver.)  kort tryck 1 mer (Inv. micom ver.)  kort tryck 1 mer(E2P. ver.)

※ När snöförebyggande läge används, kommer Eco-läge (standby-läge) inte vara funktionell.

7. Alternativ med DIP-switch (tvåledarsystem)

6.  Visningsläge :  När K4-knappen trycks, kan du se information om vårt systemtillstånd enligt nedan. 

8.  Alternativet tyst läge för DIP-switch
Knapp 3 Knapp 4 Funktion

På På Inaktivera tyst läge

På Av Tyst läge 1:a steg

Av På Tyst läge 2:a steg

Av Av Tyst läge 3:e steg

På (standard) Av
Knapp 1 Automatisk adress Manuell adress

Knapp 2 Inaktivera kontrollen för förebyggande 
av snö

Aktivera kontrollen för förebyggande 
av snö

Knapp 3
Alternativet tyst läge

Knapp 4

ON

1 2 3 4

ON

1 2 3 4

ON

1 2 3 4
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Om du använder kylalternativet på luftkonditioneringen i förhållanden där omgivningstemperaturen är lägre än -5 °C DB (torr luft) 
eller, om utomhusenheten kan utsättas direkt för kraftig vind, ska vindbaffeln installeras för att undvika att utomhusenhetens fläkt 
fungerar i fel riktning.

Gör hål på båda sidorna och fäst vindbaffeln 
med skruvar.

530.5 mm 10 mm

Avdelning

<Vy framifrån>

“A”

<Vy uppifrån>
”A” – Ska vara 200 mm eller längre

•	 När du bifogar vindbaffeln ska du använda skruvar, var försiktig så att skruvarna inte skadar avdelningen.
FÖRSIKTIGHET

•	 Installera utomhusenheterna med baksidan mot väggen för att avlägsna effekterna från extern vind.
OBS

Installera vindbaffeln
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Nr Felkod Betydelse Anmärkningar

1 E201 Mängden enhet är inte lika mellan inomhus och utomhus. Kontrollera satt mängd utomhus (Se 
sidan 15.)

2 E202 Onormalt tillstånd, ingen kommunikation mellan inomhus och 
utomhus huvud-PCB

Kontrollera den elektrisk anslutningen och 
inställningen

3 E203 1minut Kommunikation time out fel (Huvudväxelriktare) Kontrollera den elektrisk anslutningen och 
inställningen

4 E221 Fel på inställningsalternativ Kolla givaren utomhus öppen/
kortslutning

5 E231 Temperaturgivarfel i kondensator Kontrollera givare för kondensator 
öppen/kortslutning

6 E251 Givarfel i utloppstemperatur Kontrollera givare i utloppet öppen/
kortslutning

7 E320 OLP-givarfel Kontrollera givaren till OLP öppen/
kortslutning

8 E403 Detektering av påfrysning utomhus när kompressorn stannar Kontrollera kondensorn utomhus

9 E404 Skydd av överbelastning utomhus när kompressorn stannar Kontrollera kompressor när den 
startar

10 E416 Kompressorns utloppstemperatur i enutomhusenhet är 
överhettad.

11
E440 Värmedrift är inte tillgänglig eftersom utetemperaturen är över 

30°C. Uppvärmning

E441 Kyldrift är inte tillgänglig eftersom utomhustemperaturen är lägre 
än -5°C. Kylning

12
E458

Fel på Utomhusenhetens BLDC Fläkt 1 eller fläkt 2
FLÄKT 1 fel

E475 FLÄKT 2 fel

13 E461 Fel i start av kompressor

14 E462 Fel i primär överström 

15 E463 Fel överströmsutlösning/PFC-överström Kontrollera OLP-sensor

16 E464 IPM(IGBT Modul) överström (O.C)

17 E465 Fel på överbelastad kompressor

18 E466 DC -Länk spänning under/över fel Kontrollera växelström eller DC_
länkspänning

19 E467 Fel på kabel för kompressor Kontrollera kabeln till kompressor

20 E468 Fel i strömgivaren Kontrollera växelriktare för PBA 
utomhus

21 E471 Fel i EEPROM utomhus Kontrollera datum för EEPROM 
utomhus

22 E474 Fel på IPM(IGBT Modul) eller PFCM temperaturgivare Kontrollera växelriktare för PBA 
utomhus

23 E484 Överbelastningsfel för PFC Kontrollera växelriktare för PBA utomhus

24 E500 IPM är överhettad. Kontrollera växelriktare för PBA 
utomhus

25 E554 Felkod för gasläckage Kontrollera inomhus- och utomhusenheten

26 E556 Kapaciteten är inte lika mellan inomhus och utomhus Kontrollera inomhus- och utomhusenheten 

Tabellen nedan ger indikation om åtgärder vid själv-diagnostik. Några av felkoden kräver åtgärder exklusivt för auktoriserat 
servicecenter.

Om ett fel inträffar under drift, visas det på utomhusenheten PCB LED, både MAIN PCB och INVERTER PCB (VÄXELRIKTARES 
KRESTKORT). 

Utomhusenhet
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KOMMISSIONENS DELEGERAD FÖRORDNING (EU) nr 
626/2011 PRODUKTMIKROKORT (ENERGIMÄRKNING AV 
LUFTKONDITIONERINGAR)

A Leverantörens namn - Samsung Electronics Co., Ltd.

B Modellnamn (Inomhus/utomhus) -
AC026JNNCEH
AC026JXSCEH

AC026KNADEH
AC026JXSCEH

C Ljudeffektnivå (Insidan /utsidan) dB(A) 48/59 56/59

D Namn på köldmedel1) - R-410A R-410A

E GWP - 2088 2088

F SEER 7,9 8,5

G Energiklass (SEER) - A++ A+++

H QCE
2) (kylningssäsongen) kWh/a 115 107

I Pdesignc kW 2,6 2,6

J SCOP - 4,6 4,7

K Energiklass (SCOP) - A++ A++

L QHE
3) (uppvärmningssäsongen) kWh/a 761 774

M Andra uppvärmningssäsonger lämplig för 
användning - - -

N Pdesignh (Genomsnitt) kW 2,5 2,6

O Backup av värmeeffekt (genomsnitt) kW 0 0

P Uppgiven effekt (genomsnitt) kW 2,5 2,6

Q Pdesignh (Varmare) kW - -

R Backup av värmeeffekt (varmare) kW - -

S Uppgiven effekt (varmare ) kW - -

T Pdesignh (Kallare) kW - -

U Backup av värmeeffekt (kallare) kW - -

V Uppgiven effekt (kallare) kW - -

1. Läckage av köldmedel bidrar till klimatförändringarna. Köldmedel med lägre global uppvärmningspotential (GWP) 
skulle bidra mindre till den globala uppvärmningen än ett köldmedel med högre GWP, om det läcktes ut i atmosfären. 
Denna apparat innehåller ett köldmedel med en GWP lika med [2088].  
Det innebär att om 1 kg av detta köldmedel skulle läcka ut i atmosfären, skulle effekterna på den globala 
uppvärmningen vara [2088] gånger högre än 1 kg CO2, under en period av 100 år.  
Försök aldrig rubba kretsen med köldmedel eller ta plocka isär produkten själv utan be en professionell reparatör 
åtgärda.

2. Energiförbrukning "XYZ" kWh per år, baserat på standardiserade testresultat.  
Den faktiska energiförbrukningen beror på hur apparaten används och var den är placerad.

3. Energiförbrukning "XYZ" kWh per år, baserat på standardiserade testresultat.  
Den faktiska energiförbrukningen beror på hur apparaten används och var den är placerad.

4. Varmare/kallare/varmare och kallare
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A Leverantörens namn - Samsung Electronics Co., Ltd.

B Modellnamn (Inomhus/utomhus) -
AC035JNNCEH
AC035JXSCEH

AC035JNMCEH
AC035JXSCEH

AC035KNADEH 
AC035JXSCEH

C Ljudeffektnivå (Insidan /utsidan) dB(A) 51/62 56/62 58/62

D Namn på köldmedel1) - R-410A R-410A R-410A

E GWP - 2088 2088 2088

F SEER 7,6 6,5 8,0

G Energiklass (SEER) - A++ A++ A++

H QCE
2) (kylningssäsongen) kWh/a 161 188 153

I Pdesignc kW 3,5 3,5 3,5

J SCOP - 4,5 4,4 4,6

K Energiklass (SCOP) - A+ A+ A++

L QHE
3) (uppvärmningssäsongen) kWh/a 809 764 791

M Andra uppvärmningssäsonger lämplig för 
användning - - - -

N Pdesignh (Genomsnitt) kW 2,6 2,4 2,6

O Backup av värmeeffekt (genomsnitt) kW 0 0 0

P Uppgiven effekt (genomsnitt) kW 2,6 2,4 2,6

Q Pdesignh (Varmare) kW - - -

R Backup av värmeeffekt (varmare) kW - - -

S Uppgiven effekt (varmare ) kW - - -

T Pdesignh (Kallare) kW - - -

U Backup av värmeeffekt (kallare) kW - - -

V Uppgiven effekt (kallare) kW - - -

1. Läckage av köldmedel bidrar till klimatförändringarna. Köldmedel med lägre global uppvärmningspotential (GWP) 
skulle bidra mindre till den globala uppvärmningen än ett köldmedel med högre GWP, om det läcktes ut i atmosfären. 
Denna apparat innehåller ett köldmedel med en GWP lika med [2088].  
Det innebär att om 1 kg av detta köldmedel skulle läcka ut i atmosfären, skulle effekterna på den globala 
uppvärmningen vara [2088] gånger högre än 1 kg CO2, under en period av 100 år.  
Försök aldrig rubba kretsen med köldmedel eller ta plocka isär produkten själv utan be en professionell reparatör 
åtgärda.

2. Energiförbrukning "XYZ" kWh per år, baserat på standardiserade testresultat.  
Den faktiska energiförbrukningen beror på hur apparaten används och var den är placerad.

3. Energiförbrukning "XYZ" kWh per år, baserat på standardiserade testresultat.  
Den faktiska energiförbrukningen beror på hur apparaten används och var den är placerad.

4. Varmare/kallare/varmare och kallare

KOMMISSIONENS DELEGERAD FÖRORDNING (EU) nr 
626/2011 PRODUKTMIKROKORT (ENERGIMÄRKNING AV 
LUFTKONDITIONERINGAR)
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1. Förbered en kompressor och 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. 

•	 När slangens skärmning har skalats av måste en krympslang anbringas.
•	 Mer information om strömkabelspecifikationer för inomhus- och 

utomhusenheter finns i installationshandboken.
FÖRSIKTIGHET

(Enhet: mm)

120

60

202020

180

Strömkabel 

 

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

Tryck in kärntråden i hylsan från båda sidorna.

Anslutningshylsa

ff 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

ff Metod 1
Komprimera den 4 gånger.

5 mm

ff Metod 2
Komprimera den 4 gånger.

5 mm

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

Ansluta förlängda strömkablar
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