Tynset 6500
Brukerhåndbok Klimaanlegg

INNHOLD
Bruk og vedlikehold
■ Sikerhet ...............................................................................1
■ Delenavn ..............................................................................4
■ Bruk av fjernkontroll ...............................................................5
■ Nøddrift.............................................................................. 13
■ Rengjøring og vedlikehold
.......................................................14
.
■ Feilsøking ...........................................................................16

■ Tips vedrørende bruk .............................................................19
Installasjonshjelp
■ Forhåndsregler ved installasjon ..................... .......................... 21
■ Installasjonsmål ...................... ...................... ..................24
■ Installasjon av inneenhet ...................... ...................... ....25
■ Installasjon av uteenhet ...................... ...................... .......28
■ Driftstest og kontroll etter installasjont est ...................... ........... 29
■ Instalasjon og vedlikehold av helsefilter ..................... ............... 30
■ T ilpasning av tilkoblinger og tilførsel av ekstra kjølemedie ...................... 31
Gjør aldri dette

Følg opp denne instruksjon

Det faktiske produktet kan avvike noe fra illustrasjonen e i denne
brukerh åndboken. Hvis det er forskjell, vennligst bruk det fysiske produktet som
referanse.

Dette apparatet er ikke beregnet p å å brukes av barn eller av personer som har
nedsate fysiske, sansmessige eller mentale evner, med mindre de har f
ått
instruksjon i bruken av apparatet og er under tilsyn. Barn m

å ikke leke

med apparatet.

Ikke kast klimaanlegget i husholdningsavfallet.
Det må leveres til miljøstasjon.

Sikkerhet
Klimaanlegget må
kobles jordet kontakt.

O

Trekk støpslet ut av kontakten
før rengjøring eller annet
vedlikehold samt når annleget
ikke skal brukes på en stund.

O Velg den temperatur som
passer deg best.

Rommet bør vare
5℃ kjøligere enn
utetemperature.

Hvis ikke det kan føre til
elektrisk støt.

O

Unngå å ha vinduer og dører
lenge åpne mens anlegget
står på.

Det vil redusere effektiviteten.

O

Påse at installerte stativet
er stodig.

Det kan føre til personskader
samt ødelegge apparatet.

Oppsamlet støv kan føre til brann
eller elektrisk støt.

Det kan spare strøm.

O Ikke blokker luft inntak eller

O

utblåsing.

Hold flammbart materiale
minst 1 m. unna klimaanlegg.
Det kan føre til eksplosjon.

Det vil redusere effektiviteten.

O

Ikke plasser gjenstander oppå
uteenheten.

Det kan føre til skader på
anlegget.
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O

Ikke forsøk å reparere
anlegget selv.

Feilreparasjoner kan føre til
elektrisk støt eller brann.Kontakt
autorisert installatør.

Delenavn
Inneenhet

Luft inn

⑶
⑴

⑸

⑷

⑹

Luft ut

⑺

Symbolforklaring:
：Cool (Avkjøling)

⑵

：Dry (Avfukting )
：Heat (Oppvarming)

⑴ Strømledning

：Set temp. (Temp. valg)

⑵ Fjernkontroll

：Power (Av/P å)

⑶ Frontpanell
⑷ Filter
⑸ Luftspjeld

Uteenhet

⑹ Veggrør
⑺ Isolasjonsteip

Luft inn

⑻ Koblingsrør
⑼ Dreneringsslange
⑻

⑽ Avløpskoplerer

⑼

Luft ut
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⑽

Bruk av fjernkontroll
Navn og funksjoner av trådløse fjernkontroll

Merk: Sørg for at det ikke er noen hindre mellom klimaanlegget og fjernkontrollen.
Fjernkontrollen må ikke kastes eller mistes i gulvet. Det må ikke utsettes for
væske, direkte sollys eller sterk varme.
Signaloverfører

FAN

VIFTE knappen
●Trykk

på denne knappen for å velge følgende
hastigheter.De kan velges i stigende rekkefølge
Når anlegget er på er AUTO standard.
I DRY-modus er kun LAV viftehastighet som
er tilgjengelig.

Fjernkontroll

AUTO

LAV vifte

MEDIUM-LAV vifte

MEDIUM vifte

MEDIUM-HØY vifte

HØY vifte
NB: Kun LAV vifte er tilgjengelig i DRY-modus.

AV/PÅ

AV/PÅ knappen
●

MODE

TEMP

Anlegget slås på ved å trykke på denne
knappen. Hvis du trykker en gang til, skrus
anlegget av. Sovefunksjonen opphører så
lenge anlegget er avslått.

●

MODE knappen
●

Temperaturknapp

Trykk på denne knappen og du kan velge
mellom AUTO,COOL,DRY,FAN eller HEAT i
en sirkulær rekkefølge(se illustrasjon under).
AUTO er standard innstilling så lenge
anlegget er på. I AUTO-modus vises ikke

Ved å trykke på denne knappen, kan du
velge å styre temperaturen enten i forhold
til romtemperaturen eller i forhold til utetemperaturen. Dersom anlegget ikke har
utefunksjon, vil opprinnelig displaystatus
bli valgt for deretter å sirkulere.
NB:
Når du velger denne knappen, vil
fjernkontrollen konstant vise valgt temperatur.
(Dette anlegget har ikke utendørsfunksjon).
Hvis du trykker denne knappen vil det
klikke i enhetten men den vil fortsette
å fungere i original modus.

o
temperaturen. I HEAT-modus
er start 28℃.

I andre moduser er startverdien25o C.

Tips:

AUTO
COOL
DRY
FAN
HEAT
Kun på kombinerte kjøle og varme
anlegg. På rene kjøleanlegg
vil ikke knappen ha noen funksjon.
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Pass på at dekslet er helt lukket når
du bruker fjernkontrollen

Bruk av fjernkontroll
Navn og funksjoner av trådløse fjernkontoll

Merk:Sørg for at det ikke er noen hindre mellom klimaanlegget og fjernkontroll.
Fjernkontrollen må ikke kastes eller mistes i gulvet. Den må ikke utsettes for
væske,direkte sollye eller sterk varme.
X-FAN
●

Fjernkontroll

X-VIFTE knappen
Trykk X -FAN knappen i COOL eller DRY
modus , ikon
vises, og viften i
inneenheten vil gå i 10 minutter for å
tørke enheten selv om den er slått av.
Når enheten er på , er X-FAN i AV modus.
X-FAN er ikke tilgjengelig i AUTO , FAN
eller HEAT-modus.

+

+ knappen
●

Forhåndsinnstilt temperatur kan økes.
Trykk på denne knappen for å stille inn
temperaturen. Hold knappen inne i to
sekunder for å endre innstillingen hurtig.
Når knappen slippes, vises symbolet
hele tiden. Temperaturen kan ikke reguleres
i AUTO-modus.

CLOCK

Temperaturinnstilling i Celsius-grader:
16-30; For innstilling i Fahrenheit-grader:
61-86.

KLOKKE knappen
● Trykk

på denne knappe for å stille klokken.
Signal vil blinke. Innefor 5 sekunder
kan du stille klokken ved å trykke på
knapper og . Mens du holder knapper
inn i 2 sekunder skiftes verdien "minutt"

-

i hver 0,5 sekunder.
Trykk deretter en gang til på klokkeknappen
eller bekrefteknappen, og klokkeikonet
vil lyse kontinuerlig for å vise
at innstillingen er aktivert. Når anlegget er
på, standard tid er satt til 12:00 .Hvis klokkeer på vil
klokkeikonet lyse.
Hvis
klokken er ikke innstilt da vises
det Timer verdien.

LIGHT

LYS knappen
●

TURBO

●

Forhåndinnstilt temperatur kan senkes.
Trykk på denne knappen for å stille inn
temperaturen. Hold knappen inne i to
sekunder for å endre innstillinger hurtig.
Når knappen slippes , vises symbolet
hele tiden. Temperaturen kan vises i ℃
o
eller F grader.
Temperaturen kan ikke reguleres
i AUTO-modus.

QUIET

Lyset i displayet kan skrues AV eller PÅ ved
hjelp av denne knappen. Den kan vare PÅ
hvis anlegget er slått av.

STILLE knappen
● Ved å trykke på denne knappen, aktiveres
stille funksjon. Ved AUTO-modus det lyser
"
" og AUTO. Uten AUTO det lyser
bare
" " singal. Mens knappen trykkes
igjen slåkner signal "
" i display.
Anlegget er standard innstilt til at QUIET
funksjon er slukket.
Merk: Kan bare brukes i COOL eller HEAT.
I FAN og DRY-modus vil ikon "
"

TURBO knappen
●

- knappen

I Cool eller Heat-modus, trykk på denne
knappen for å slå PÅ eller AV denne funksjon.
Når TURBO-modus står på, vil symbolet
for TURBO vises. Symbolet vil slettes
automatisk hvis du endrer modus eller
viftehastighet.

lyse men uten mulighet å justere hastighet.
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Bruk av fjernkontroll
Navn og funksjoner av trådløse fjernkontroll

Denne fjernkontrollen er universell og kan brukes til flere ulike modeller. Noen av
knappene på denne fjernkontrollen er for funksjoner som ikke finnes på denne modell
TIMER ON

TIMER PÅ knappen
●

Fjernkontroll

10-sifre endres i de 10-minuttplasseringene
med en hastighet på 2,5 sekunder, og så videre.
Trykk inn Timer-knappen når det blinker 5
ganger, slik at Timer-instillingene lagres. Hvis
du trykker inn Timer-knappen på nytt, vil
Timer On avbrytes. Still inn klokken til
faktisk tid før du stiller in Timer.

SVING OPP OG NED knappen
●

Trykk på denne knappen for å
stille svingvinkelen.Se under:

I FEEL

JEG FØLER knappen
● Trykk på denne knappen for å slå på I FEEL

OFF

funksjon,sånt at det skal lyse I FEEL ikon.
Hver gang det trykkes inn en annen funksjon
vil fjernkontrollen sende den aktuelle temp.
til hovedenheten hver 10 minutt, etter at
valgte funksjon er startet. Funksjonen kan
slås av ved at man trykker inn knappen en

Denne fjernkontroll er universell.Dersom det
trykkes 3 ganger på svingeknappen, vil
svingevinkelen gå tilbake til normal.

Dersom luftretteren stoppes når den svinger opp
og ned, blir den stående i denne stillingen.

gang til. Denne funksjon styrer temperaturen
fra stedet hvor fjernkontrollen er.

Viser at luftretteren svinger fram og tilbake
i 5 stillinger som vist på bilde.

/

FRISK ELLER RESIRKULERT LUFT
● Trykk på denne knappen for å stille in FRISK

SVING VENSTRE/HØYRE knappen
●

Timer On instillinger: Signal “ON” blinker
på displ ay, signal
vil forsvinne.Tallseksjonen vil nå fungere som Timerinnstilling.
Under blinkingen ( 5 sekunder ) kan du trykke
inn knapper ＋og －for å justere tidsverdier
i tallseksjonen. For hvert trykk på denne
knappen vil verdien økes eller reduseres
med 1 minutt. Du kan holde + eller - i 2
sekunder for å endre verdier. Slik endres
verdier :
I løpet av de første 2,5 sekunder skiftes det
mellom 10-sifre på minuttplasserengen, og
deretter er denne plasseringen konstant.

OG/ELLER RESILKULERT-modus.Trykk på
knappen en gang for å aktivere resilkulasjonfunksjon og displayet på fjernkontroll vil
vise en ikon “
”. Trykk en gang til for
å aktivere FRISK OG RESILKULASJON
samtidig: Displayet vil vise ikoner
“ ”
og “ ” samtidig.Trykk på denne knappen
for tredje gang og disse to funksjoner slås av.
Trykk på knappen en fjerde gang for å starte
friskluftfunksjon og på displayet vil vises
ikon
“
” . Trykk en femte gang for å
gjenta operasjonene over.

Velg denne knappen for å stille den horisontale
svingvinkelen.

OFF

TIMER OFF

TIMER AV knappen
● Trykk en gang på knappen for Timer OFF og
ikonet for Timer OFF vil blinke. Du stiller inn
på samme måte som for Timer ON.
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Bruk av fjernkontroll
Navn og funksjoner av trådløse fjernkontroll

●

),
Trykk på disse knappenne Sleep 1 (
), Sleep 2 (
Sleep 3 (
for å velge eller oppheve disse tre alternativene.
Når anlegget er på ,Sleep Cancel er standard.

●

Sleep 1 er Sove-modus 1. I avkjøling og avfukting modus Sove 1
varer i en time etter at funksjonen er aktivert og da vil temperatur
øke med 1 ℃,2-timer innstilling øker temperaturen i 2 ℃ for
hver time. I oppvarming modus Sove 1 varer i en time og
temperaturen synker 1℃, 2-timer innstilling gir synking av
temperaturen 2 ℃, og deretter vil anlegget fortsette å virke
på denne temperaturen.

●

Sleep 2 er Sove-modus 2. Her vil klimaanlegget virke i henhold
til forhåndsinnstilt Sove-modus kurve.
I avkjølings-modus:
(1) Ved forhåndsinnstilt temperatur på mellom 16-23℃, vil
temperaturen øke med 1℃ for hver time, men temperaturen
økes ikke ytterligere etter 3 timer. Etter 7 timer reduseres
temperaturen med 1℃, og deretter vil anlegget oppretholde
denne temperaturen.
(2) Ved forhånhsinnstilt temperatur på mellom 24℃～27 ℃, vil
temperaturen øke med 1℃ for hver time, men temperaturen

SLEEP

økes ikke ytterligere etter 2 timer. Etter 7 timer reduseres

SOVE knappen

temperaturen med 1℃, og deretter vil anlegget oppretholde
denne temperaturen.
(3) Ved forhåndsinnstilt temperatur mellom 28 ℃～ 29℃, vil
temperaturen øke med 1℃ i løpet av neste 1 timen, men
temperaturen økes ikke ytterligere etter dette. Etter 7 timer
reduseres temperaturen med 1 ℃, og deretter vil anlegget
oppretholde denne temperaturen.
(4) Ved forhåndsinnstilt temperatur 30 ℃, det vil ikke skje noe
øking i temperaturen og etter 7 timer vil temperaturen synke med
1℃, og deretter vil anlegget oppretholde denne temperaturen.
I oppvarming-modus:
(1) Ved forhåndsinnstilt temperatur 16 ℃, vil denne temperaturen
oppretholdes hele tiden.
(2) Ved forhåndsinnstilt temperatur mellom 17℃～ 20℃, vil
temperaturen synke med 1℃ i timen, men etter 2 timer
vil anlegget oppretholde denne temperaturen.
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Bruk av fjernkontroll
Navn og funksjoner av trådløse fjernkontroll

(3) Ved forhåndsinnstilt temperatur mellom 21℃～27℃, vil
temperaturen synke med 1℃ etter en time. Etter 2 timer vil
temperaturen synke ytterligere 1 ℃ og deretter vil oppretholdes.
(4) Ved forhåndsinnstilt temperatur mellom 28℃～30℃, vil
temperaturen synke med 1℃ i timen. Deretter vil synke ytterligere
i 3 timer 1℃ per time og deretter vil oppretholdes.
●

Sleep 3. Innstilling av sovekurven i Sleep-modus med DRY
(1) Trykk lenge på "Turbo" knappen og fjernkontrollen stilles
i brukertilpasset soveinnstilling. Fjernkontrollen vil etter første
innstillingen vise "1 hour ", og innstilt temperatur "88" vil vise
temperaturen til sist innstilte sovekurve og vil blinke.
( Ved første gangs bruk vises fabrikkinnstilt kurveverdien ).
(2) Reguler med knapper " + " og " - " for å endre innstillinger
og deretter trykker
du på "Turbo" knappen for å bekrefte.
+
-

(3)Nå vil timerposisjonen på fjernkontrollen automatisk økes
med 1 time (posisjonen er satt in enten "2 timer","3 timer"
eller "8 timer"). Innstilte temperatur "88" vil vise temperaturen
til sist innstilte sovekurven og vil blinke.
(4) Gjenta trinnene (2) og (3) , inntil "8 timer".

SLEEP

Temperaturinnstilingen og sovekurven vil da resetes.
Fjernkontrollen går tilbake opprinnelig " timer "-verdien.

SOVE knappen

Temperaturen vil gå til opprinnelig temperatur.

●

Sleep3 - Brukeren kan gå inn i DRY-modus for innstiling av
sovekurve for opplysninger om valgt kurve:
Gå inn i modus for brukertilpasset soveinnstiling, men ikke
endre temperaturen. Trykk på "Turbo" knappen for å bekrefte.
Hvis "Save" er på, trykker du på denne knappen og apparatet vil
ikke endres i "Sleep"-modus. Hvis du vil bruke Sleep"-modus
må du slå av "Save".
Merk: Dersom det ikke trykkes noe innen 10 sekunder, vil
innstillingen av sovekurven gå tilbake til den originale
visningen. Hvis du under innstilinger trykker på "PÅ/AV",
"MODUS", "TIMER" eller "SLEEP" knapper vil sovekurven eller
kontrollstatus slettes samtidig.
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Bruk av fjernkontroll
Generell bruk
(Merk: Når strømmen er på, vil luftutblåsingåpningen lukkes automatisk).
1. Etter at strømmen er slåt på, trykk ON/OFF knappen og

1

anlegget er på.
2. Trykk MODE knappen, og velg ønsket modus.
3. Trykk på

og

5

knappen,for å velge ønsket temperatur ( Det er ikke

mulig i "AUTO" modus).
4. Trykk på FAN knappen,for å velge hastigheten AUTO FAN, LOW,
MEDIUM-LOW, MEDIUM, MEDIUM-HIGH eller HIGH.
5. Trykk på

og

knappen,for å velge svingingen.
Tillegsfunksjoner

1. Trykk på SLEEP knappen,for å innstile funksjonen.
2. Trykk på TIMER ON og TIMER OFF knappen,for å velge/oppheve
tidsinnstilt program.
3. Trykk på LIGHT knappen, for å skrue av/på lys i displayet.
(Denne funksjon er ikke tilgjengelig på alle modeller).
4. Trykk på TURBO knappen, for å aktivere eller deaktivere funksjonen.

Introduksjon til spesialfunksjoner

★

X-FAN funksjon.
Denne funksjonen viser at fuktighet i inneenheten vil blåses ut etter at anlegget
er slåt av for å unngå at det dannes mugg.

1. Når X-FAN funksjon er på: Etter at anlegget er slått av ved å trykke på ON/OFF
knappen inneenheten vil fortsette å blåse ut i ca.10 minutter på lav hastighet. Hvis du
vil slå av anlegget før denne perioden er omme da trykker du X-FAN knappen.
2. Når X-FAN funksjon er av: Hele anlegget skrues automatisk av ved å trykke ON/OFF
knappene.

★ AUTO RUN
Hvis du velger AUTO RUN modus, det vil ikke vises noe temperatur i displayet,
men enheten vil automatisk velge modusen som gjør inneklimaet mest behagelig.

★ TURBO
Ved å starte denne funksjonen vil enheten operere på høyest mulig viftehastighet
slik at rommet raskest mulig avkjøles/oppvarmes til forhåndsinnstilt temperatur.
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Bruk av fjernkontroll
★ Om "Låse" funksjonen
Trykk + and
knapper samtidig for å låse eller låse opp tastatur på fjernkontrollen.
Det vises lysende
ikon. Fjernkontrollen er låst.
Trykk etter på hvilken som helst knapp og ikonet blinker 3 ganger og vil forsvinne.
＿

★ Om Sving

+ eller -

1. Trykk inn SWING + eller - knappen i over 2 sekunder, for å regulere hvilken vei
spjeldet svinger. Slipp,og spjeldet vil bli varende i denne stillingen.
2. Under SWING + eller - modus , mens status skifter fra off til
, trykk knappen
igjen etter 2 sekunder ,status vil skifte direkte til off. Hvis du trykker knappen
igjen innefor 2 sekunder, status vil skifte igjen til normal sirkulasjon.

★ Om Sving Venstre eller Høyre
1. Trykk Sving venstre eller høyre knapper i 2 sekunder, og inneenheten vil svinge
venste og høyre, og hvis du slipper knappen vil spjeldet stoppe i ønskelig posisjon.
Spjeldet vil bli varende i denne stillingen inntil du gjentar operasjon.
2. Under Sving venstre eller høyre modus, mens statusen er fra OFF til
, hvis du
trykker knappen igjen
etter 2 sekunder vil modus gå igjen til OFF,men hvis du
trykker den innefor 2 sekunder,vil system igjen gå til normal modus.

★ Å bytte mellom Fahrenheit og Centigrader
Når anlegget er av, trykk på MODE og " - " knappene samtidig for å bytte mellom ℃/ ℉.

★

Kombinasjon av "TEMP" og "CLOCK" knappene: Energispare-modus
Trykk på “TEMP” og “CLOCK” samtidig i "COOL" modus for å starte energispare modus.
Symbolet “SE” vises i displayet. Gjenta kommandoen for å avslutte funksjonen.

★ Kombinasjon av "TEMP" og "CLOCK" knappene: Om 8℃ oppvarming funksjon
Trykk på “TEMP” og “CLOCK” samtidig i "HEAT" modus for å starte 8℃-funksjon.
. ”.
I fjernkontrollens displayet vises symbol “ ” og du vil kunne velge temp. på “ 8℃
(46℉ hvis Fahrenheit er valgt). Gjenta for å oppheve denne funksjonen.

★ Om "Stille" funksjonen
Hvis "Auto Quiet" modus er valgt, og etter at innstilt romtemperatur er nådd etter
10 minutter (minst), vil klimaanlegget gå i "Stille" modus. I denne modusen er det ikke
mulig å justere viftehastigheten.

★ Om "Sove" funksjonen
Denne funksjonen er ikke mulig under "FAN" og "AUTO" modus. I "DRY" modus kan
bare "Sleep 1" velges. Ved alle sovefunksjoninnstillinger vil anlegget operere

automatisk (start,stopp).
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Bruksanvisning for fjernkontroll
Bytte av batterier og andre tips
1.Trykk lett på stedet med ikon
, i pilens rettning og skyv
tilbake dekselet på fjernkontroll.
(Som vist i Fig 1. )
2.Ta ut gamle batteriene.
3.Sett inn to nye tørre AAA 1.5V batterier, og vær oppmerksom
på polariteten. (Som vist i Fig 2.)

4. Sett baksdekselet tilbake på fjernkontrollen.
Merk:
●

Når du skifter batterier må du ikke bruke batterier som er
gamle eller forskjellige typer, det kan forårsake feilfunksjoner

Fig.1

på fjernkontrollen.
●

Hvis fjernkontrollen ikke skal brukes på en stund, fjern
batteriene slik at fjernkontrollen ikke skades av syrelekkasje.

●

Den kan kun brukes innen mottaksområdet.

●

Den må plasseres minst 1 m fra TV eller stereoapparater.

●

Dersom fjernkontrollen ikke virker som normalt,
ta ut batteriene, og sett dem igjen etter 30 sekunder.
Dersom feilen vedvarer må du skifte ut batteriene.

●

Når du vil bruke hovedenheten med fjernkontrollen,
må du rette den mot mottakeren på hovedenheten
slik at denne lettere mottar signalene.

●

Når fjernkontrollen sender et signal, vil et symbol
blinke i cirka 1 sekund.
Det høres en pipelyd når hovedenheten mottar signalet.
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Fig.2

Nøddrift
Nøddrift
Hvis fjernkontrollen er borte eller ødelagt,
bruk da den manuelle bryteren på inneenheten.
I slike tilfeller vil anlegget kunne virke bare i
AUTO modus og verken temperaturen eller
viftehastigheten kan endres. Denne manuelle
bryteren kan betjenes som vist på bilde.
Manuell bryter

●

Skru på anlegget: Trykk på AUTO/STOP knappen
for å aktivere AUTO modus.
Mikrocomputeren vil da velge modus
(COOL, HEAT, FAN) automatisk i forhold til temperaturen
i rommet for å sørge for en behagelig klimaet.

●

Skru av anlegget: Trykk på AUTO/STOP knappen
for å skru av anlegget.

●

I tabellen under vises operasjonsmodus.
Modus
AUTO
AUTO
AUTO

●

Modell
COOLING
HEAT PUMP
HEAT PUMP

Temp. innstillingen
25℃ ( COOL,FAN)
25℃ ( COOL,FAN)
20℃ ( HEAT)

Luftstrøm
AUTO
AUTO
AUTO

Denne bryteren skal brukes når fjernkontrollen ikke er tilgjengelig.

13

Rengjøring og vedlikehold
Viktig
● Ta støpslet ut av kontakten før rengjøring og vedlikehold.
● Unngå vannsøl på enheten, det kan gi elektrisk støt.

● Tørk av enheten med en tørr, myk klut, eller en klut så vidt fuktet med vann.

Merk: Ikke bruk brennbare væske som tynner eller bensin.

Rengjøring av frontpanelet
•
deretter
Ta av frontpanelet før rengjøring. Bruk en klut og vann som holder maksimalt 45℃•.. Fjern
smuss med klut.
Merk: Ikke senk frontpanel i vann fordi den inneholder elektroniske komponenter.

Rengjøring av luftfilter(anbefales kvartallvis)
Merk: Ikke berør ribbene inne i anlegget,ellers du kan skade fingrene.

 Ta ut luftfilteret

Åpne overflatepanelet .
Trekk filteret tilbake og ut,
som vist på bilde Fig.(a, b).

 Rengjøring av luftfilteret
Bruk støvsuger for å rengjøre filteret.
Hvis filteret er veldig skitten, vask den med vann og
mildt vaskemiddel.
Tørk den i skyggen.
Merk: Aldri bruk vann over 45℃ for å vaske med.
Det kan skade luftfilteret.

 Sette på plass luftfilteret
Sett filteret tilbake i pilens rettning.
Lukk igjen frontpanelet.
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(

a)

(

b)

Rengjøring og vedlikehold
Før anlegget tas i bruk





At ingenting stenger luftinntak og -uttak.

At batteriene i fjernkontrollen er nye.
At stativet p å utendørsenhet ikke er skadet.
Kontakt autorisert personell hvis det er skadet.

Vedlikehold etter bruk






Trekk støpslet ut av kontakten.
Rengjør filter samt

inne- og uteenhetens ribbene.

Fjern blokkeringer fra utendørsenheten.

Fjern rustflekker p å utedørsenhet for å hindre at rusten sprer seg.
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Feilsøking
VIKTIG
Ikke forsøk å reparere klimaanlegget på egenhånd. Det kan forårsake elektrisk støt
eller brann. Kontroll listen før du tilkaller service.
Det kan spare deg for både tid og penger.

Problem

Årsak og løsning

Anlegget starter ikke:
Venter

Det kommer vondt lukt:

Anlegget starter ikke umiddelbart etter at
den er skrudd på.Det er av sikkerhetshensyn
Du bør vente ca. 3 minutter før den starter
igjen.

Visse lukter kan utskilles fra inneenheten.
Det skyldes at lukt fra rommet suges opp
i klimaanlegget (røyk,møbler,etc.).
Rengjør filteret og hvis problemet vedvarer
kontakt autorisert personell.

"Rislende vann" lyd:

Lyden skyldes kjølevæsken som flyter inne
i apparatet og det er ikke noe feilfunksjon.

Det kommer damp i COOL modus

I COOL modus kan man av og til se
vanndamp ut av inneenheten p.g.a. høy
fuktighet og temperatur i rommet. Når
temperaturen reduseres vil dampen
etter hvert forsvinne.

Sprakende lyd:

Dette skyldes friksjon som følge av at
plastkomponentene trekker eller utvider
seg ved temperaturforandringer.
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Tips til bruk
Avkjøling

Prinsipp:
Klimaanlegget absorberer varme fra rommet og fører den ut, slik at innetemperaturen
senkes. I følge dette prinsippet vil kjølekapasiteten senkes elle økes i takt med
utetemperaturen.

Frostvern funksjon:
Hvis enheten er innstilt p å kjølefunksjon og lav innetemperatur, kan det dannes
rim på inneenheten. Når innetemperaturen synker til under null grader,
stopper kompressoren for å beskytte anlegget.

Oppvarming

Prinsipp:
* Klimaanlegget absorberer varme utenfra og fører den inn i rommet, slik at innetemp.

økes. I følge dette prinsippet, senkes varmekapasiteten i takt med utetemperaturen.

Avising:
* Når utetemperaturen er lav, men med høy luftfuktighet, kan det etter lengre drift
*
*
*

dannes is i varmeveksleren p å uteenheten, noe som påvirker varmeefekten. Derfor
vil den automatiske avisingfunksjonen aktiveres og stopper oppvarmingen.
Under avising stopper viftemotorene p å begge enheter.
Under avising blinker displayet p å inneenheten. Det kan forekomme litt damp.
Det er ikke noe feilfunksjon.
Etter avising vil oppvarming starte automatisk.

Anti - kald luftfunksjon:

I HEAT modus, kan du oppleve at viften i inneenheten ikke starter (inntil 2 minuter).
Dette er for å hindre at kald luft blåser ut, dersom varmeveksleren i inneenheten ikke
er kommet opp i en viss temperatur under følgende tre prosedyrer:
1. Oppvarming begynner; 2. Etter at avising er ferdig; 3.Oppvarming ved lave temperaturer;

Restvarme utblåsing
I følgende situasjoner kan det hende at viften i inneenheten fortsetter
å gå en stund etter at selve enheten er slått av. Da blåses restvarme ut.
1. I HEAT modus, temperaturen har nådd innstilt nivå, kompressor stanser, men viften
går fremdeles i 1 minutt.
2. I HEAT modus, skrur du av enheten, kompressor stanser, men viften går i 10
sekunder.
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Temperaturspenn og effektivitet
Temperatur område
Inneenheten DB/WB(oC)

Uteenheten DB/WB(oC)

Maksimal kjøling

32/23

48/——

Maksimal oppvarming

27/---

24/18

Avkjølingsfunksjonen kan benyttes innefor utetemperaturspenn på mellom 10℃~ 48℃；
for varmepumpefunksjon er temperaturspenn -20 ℃~48℃.

Temperatur område(Option)
Inneenheten DB/WB( oC)

Uteenheten DB/WB(oC)

Maksimal kjøling

32/23

48/——

Maksimal oppvarming

27/---

24/18

Avkjølingsfunksjonen kan benyttes innefor utetemperaturspenn på mellom -15℃~48℃;
for varmepumpefunksjon er temperaturspenn -20℃~48℃.

Tips for energi sparing:
* Unngå underkjøling og overoppvarming.
Innstilling på middels temperatur vil spare strøm.

* Dekk vinduer med gardiner eller persienner. Blokkering av sollys er gunstig
både for avkjøling og oppvarming.

* Rens luftfiltrene hver 14. dag. Tette filtre gjør at anlegget blir mindre effektivt
og dermed bruker mer strøm.

Tips for relativ luftfuktighet:
Dersom relativt luftfuktigheten ute er over 80%, er det stor sannsynlighet at det vil dannes
vanndamp ved luftutaket hvis man lar anlegget gå i avkjølings eller avfuktings modus.
Ikke la dører og vinduer stå åpne.
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Installasjon
Forsiktig
1. Klimaanlegget må kun installeres av autorisert personell og i henhold til
denne brukerhåndboken.

2. Vennligst rådfør deg med forhandler før installasjon. Dersom enheten ikke installeres
av autorisert personell, kan feil og skader oppstå.
3. Ved flytting av anlegget, vennligst kontakt autorisert personell.

4. Advarsel: Alle strømførende kretser må skrues av før anlegget tilkobles.
5. For anlegg med Y-kobling: Hvis tilførselsledningen er ødelagt, må ny ledning kobles til
av autorisert personell.
Merk: IKKE GJØR DET SELV
6.Anlegget må plasseres slik at støpslet er lett tilgjengelig.
7.Kjølekretsen er svært varm; sørg for å holde tilkoblingsledningen unna
kobberrøret eller andre varmeområder.
8. Klimaanlegget er ikke beregnet på å betjenes av barn eller menesker med
nedsatte fysiske, sansemessige eller mentale evner, med mindre de har fått
grundig opplæring i hvordan anlegget skal brukes av en person som har tilsyn
med dem. Unngå at barn leker med apparatet.

Installasjons retningslinjer
Valg av egnet sted for installasjon er avgjørende for at anlegget skal fungere
hensiktmessig. Unngå å montere det i narheten av:
● Varmekilder (panelovner, komfyrer etc.) eller andre steder som utstråler varme.
● Høyfrekvente elektromagnetiske bølger generert av radioutstyr, boremaskiner
eller medisinsk utstyr.
● Saltholdig luft ( nær sjøen ).
● Steder med sterk forurenset luft.
● Steder med svovelholdig luft, f. eks. i nærheten av varme kilder.
● Steder med dårlig luft sirkulasjon.
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Retningslinjer for installasjon
Installasjon av inneenheten
1. Luftinntak - utblåsing må ikke blokkeres. Sørg for at luften kan strømme
gjennon hele rommet.

2. Velg et sted der kondensvann lett kan renne av, og der det er enkelt å kobles
til uteenheten.
3. Velg et sted som er utenfor barnas rekkevidde.
4. Veggen må være sterk nok til å tåle vekten og vibrering av anlegget.
5. Sørg at det er nok plass til rutinemessig vedlikehold av anlegget. Anlegget skal
monteres minimum 150 cm opp fra gulvet.
6. Anlegget må være minst 1meter fra TV eller andre elektriske apparater.
7. Velg et sted hvor det er lett å komme til for å ta ut filteret.
8. Sørg for at inneenheten installeres i henhold til målene på medfølgende arbeidstegning
( se instruksjoner lengre bak i brukerhåndbok ).
9. Monter aldri klimaanlegget i vaskerom, på bad eller ved svømmebaseng.

Installasjon av uteenheten
1. Velg et sted der lyd og damp fra anlegget ikke er til sjenanse for naboer.
2. Velg et sted med god ventilasjon.
3. Velg et sted der ingenting blokkerer for luftinntak eller uttak.
4. Velg et sted som tåler vekten og vibrasjoner av anlegget.
5. Velg et sted som er tørt, men ikke eksponert for direkte sollys eller sterk vind.
6. Sørg for at uteenheten installeres i henhold til instruksjonene og slik at
vedlikehold er enkelt.
7.Høydeforskjellen på rørledningen mellom inne- og uteenheten skal ikke være
større enn 10 meter, og lengden på røret må ikke være lenger enn 20 meter.

8. Velg et sted utenfor barnas rekkevide.
9. Velg et sted som ikke er til hinder for fri passasje eller sjenanse for omgivelser.
Sikkerhetskrav for elektriske apparater
1. Strømforsyningen m å være på nominell spening med egen krets for klimaanlegget og
må ha tilstrekkelig diameter. Ved normal drift spenningen er 220-240 V.
2. Anlegget må jordes forsvarlig av elektriker.

3. Dra aldri i strømledningen.
4. Klimaanlegget må være sikret mot overoppheting og kortslutning.
5. Minste avstand mellom enheten og varme overflater er 1.5 meter.
6. Installasjon av apparatet må utføres i samsvar med nasjonale forskrifter og håndboken.

7. Dersom klimaanlegget ikke leveres med støpsel, kan det kobles direkte til
strømnett. For modeller med støpsel sørg for at støpslet er enkelt å komme til
etter montering.
8.Bruk bare Nemko godkjente utstyr.

22

Installering
Klimaanlegget (Btu)

Sikring

09 - 12K

16A

18 - 24K

25A

Merk:

●

●

Sørg for at strømførende ledning, nøytral og jordet ledning er tilkoblet i henhold
til nasjonale forskrifter og koblingsdiagrammet i denne manualen.
Feilkoblede elektriske ledninger kan gi elektrisk støt og føre til brann.

Jordingskrav
1. Klimaanlegget er et elektrisk apparat, og m å jordes korekt og av autorisert personell.
2. Den gul-grønne ledningen i klimaapparatet er jordingsledningen og kan ikke brukes
til andre form ål. Den må ikke kuttes av og m å festes ellers kan gi elektrisk støt.
3. Norsk standard for jording m å følges.
4. Husstandens strømnett m å ha en forskriftmessig jordingsterminal. Jordet ledning
må ALDRI kobles til:
a) Vannrør
b) Gassrør
c) Kloakknett
d) Eller andre installasjoner som elektriker mener kan være uheldige
5. Sikring merking m å være på selve sikringen eller p å hovedtavle.
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Monteringsillustrasjon
Installasjonstegning

Avstand til taket
15cm
Minst

Avstand til veggen
15cm Minst

15cm Minst

Avstand til veggen

300cm
Minst

Utblåsing siden

Avstand til gulvet

De angitte målene er minimumskrav for
forsvarlig installering av anleggets
ulike komponenter.

Avstand til hindring

50cm

●

150
cm
Minst

Luftinntak

30

30cm Minst

cm
Avstand til veggen

Avstand til veggen

50cm Minst

ve

m

0c

20

o
Ab

Luftutblåsing
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Instalasjon av inneenheten
Installasjon av bakpanelet
1. Bakpanelet må alltid monteres vannrett. For å lede kondensvann fra ineenheten må
utløpet fra vannbrettet monteres i lett skrånende vinkel.
2.Fest bakpanelet til veggen med skruer.
3.Sørg for at bakpanelet er festet solid nok til å tåle en vekt på ca. 60 kg.
Vekten må være likt fordelt på alle skruene.
09 - 12K TB Enhet:

09K TA Enhet:

846
156

254

Φ55

Φ55

60

24K UNIT:

144

685
575

189

35
80

160

135

18K Enhet:

Φ55

10

Φ55
34.5

35

254

316

146

185

319

281

0

Φ7

0

Φ7

Φ70

Φ70

55

150

94

13

55

55
90

1018

130

69

90

Boring av rørhull
Inne

1.Bor rørhullet (Φ55 / Φ70) i veggen med lett helling nedover
mot utsiden.

Ute

Veggrør

Isolering

2.Sett inn mansjetten for å hindre at koblingsrørene og ledningene
blir skadet når de trekkes gjennom hullet.

Φ55/Φ70

Fig.5

Installasjon av dreneringsrør
1. Koble dreneringsrøret til utløpsrøret på inneenheten.
Bind koblingene med isoleringsteip.

utløp fra
inneenheten
isolering teip

2. Koble dreneringsrøret til isoleringsslangen.

kobling fra
inneenheten
drenering rør

utløpsrør
inneenheten

3. Surr isoleringsteip rundt isoleringsmaterialet for å hindre
at det forskyves. La avløpsrøret helle lett nedover for at
kondensvann lettere skal renne ut.

isolerings
teip
utløpsrør fra
inneenheten

kobling

Merk: Isoleringsmaterialet må festes ordentlig til mansjetten
på utløpsrøret. Avløpsrøret skal helle lett nedover,
uten knekk eller bøy. Slangeenden må ikke komme
under vann.
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knekk

dreneringen

isoleringsrør

isoleringsrør
bøy

Under vann

Installasjon av inneenheten
Kobling mellom inneenheten og uteenheten

1. Åpne frontpanelet.
2. Fjern ledningsdekslet og koble strømledningen til terminalpanelet som vist på Fig.6
3. Trekk strømledningen gjennom hullet p å baksiden av inneenheten.
4. Sett på klemmen og ledningsdekslet igjen.
5. Sett frontpanelet på plass igjen.

Ledningsdekslet

brun gullgrønn

Fig.6

Uteenheten

Merk:
AlIe ledninger som forbinder ute- og inneenheten må kobles av autorisert personell.
Feilkoblinger kan føre til elektrisk støt samt skader på anlegg.
●

Elektriske koblinger må utføres riktig. Feilkoblinger forårsaker feilfunksjoner.

●

Terminalskruer må strammes ordentlig.
Etter at skruene er strammet, dra lett i ledningen for å kontrollere strammingen.

●
●

Forsikre deg om at ledningene er forskriftsmessig jordet for å unngå elektrisk støt.

●

Forsikre deg om at alle elektriske koblinger er forskriftmessige og at koblingsbrett
er festet skikkelig. Mangelfull installering kan føre til brann eller elektrisk støt.
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Installasjon av inneenhetent
Installasjon av inneenheten
Gassrør

Røruttak kan være høyre, høyre bak, venstre og
venstre bak.
1.Ved røruttak på høyre eller venstre side må du
fjerne sidedekslet. Som vist på bilde Fig. 7
●

Uttak 2
Uttak 1

Fig.7

Gassrør
isolasjon

Væskerør
isolasjon

Islolering med
Vann dreneringsrør
teip

⑴ Ved ruting av bare ledningen: fjern del 1;
⑵ Ved ruting av både rør og ledningen: fjern del 2;
2. Før rørene ut av apparatet og bind sammen rør,
elektrisk ledning og vannrør med teip og trekk
deretter gjennom rørhullet. Som vist på Fig.8.
3.Heng inneenheten på monteringsplaten og
kontroller om den er godt nok festet.
Som vist på Fig.9.
4. Installasjonhøyde må være minst 150 cm. fra
gulvet.

Elektrisk ledning mellom
inne og utedele
Væskerør

Venstre
Venstre bak

Høyre
Høyre bak
Festetap
Monterings
plate

Fig.8
Monerings
plate

Fig.9

Installasjon av koblingsrør
1. Midten av rørkragen plasseres på linje med tilsvarende ventil.
2. Skru til kragemutteren for hånd og stram deretter til
med skrunøkkel og momentnøkkel i henhold til
tabellen under :
Mutter diameter

Ф6
Ф 9.52
Ф 12
Ф 16
Ф 19

Vridningsmoment (N·m)

15～20
30～40
45～55
60～65
70～75

Innedels tilkobling

Fastnøkkel

Kontramutter

Moment
nøkkel

Merk: Først kobles koblingsrøret til inneenheten, deretter til uteenheten.
Vær forsiktig så røret ikke bøyes eller skades. Koblingsmutteren må ikke strammes
for hardt, ellers kan det oppstå lekkasje.
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Installasjon av uteenheten
Elektrisk tilkobling

1. Demonter håndtaket på uteenhetens høyre sidepanel.
2. Fjern ledningsklemmer. Koble til og fest strømledninger til klemmebrettet.
Ledningsoppleget skal tilsvare det på inneenheten.
Håndtak
3. Fest strømledningen med ledningsklemmen, og
deretter til tilhørende kontakt.
4. Påse at ledningene er godt festet.
5. Monter håndtaket igjen.
gull

Merk:
grønn
● Ufullstendig kobling av ledningene kan
skade annlegget.
Inneenheten
● Etter at ledningene er festet må du passe
på at det er tilstrekkelig avstand mellom koblingene før strømmen kobles til.

brun

Vakuumering og lekkasjetest
1. Koble påfyllingsslange ( lav-trykk ) til innsugingsventil ( utedel ).
( både høy- og lavtrykksventilen må skrues helt igjen ).
Manometer
-76cmHg
2. Koble enden av påfyllingsslangen til vakuumpumpen.
Lav-trykk
Høy-trykk
3. Åpne helt håndtaket ( Lo ) på manometer.
ventil (Lo) Åpen
ventil (Hi) stengt
4. Åpne vakuumpumpen for vakuumering. Begynn med å åpne
Påfyllingsslange
koblingen på lavtrykksventilen (utedel) bare så vidt
for å sjekke om det kommer luft inn. Hvis lyden fra
Væske ventil
VakuumGass ventil
pumpe
vakuumpumpen forandres og manometer viser " 0 "
stramm koblingen.
Fig.10
5. Fortsett med vakuumeringen i minst 15 minuter og sjekk at manometer viser
-1.0 10 5på (-76cmHg). Ta en dropp test for å sikre seg at anlegget er tett.
6. Åpne helt begge ventiler på utedelen.
7. Fjern påfyllingsslangen fra lavtryksventilen på utedelen.
8. Stramm til ventilhetter på utedels ventiler. Som vist på Fig.10
Kondensdrennering på uteenheten (kun varmepumpe)
09K,TA-18K-24K Enhet:
Kondens og avrimingsvannet som dannes i HEAT modus,
skal dreneres gjennom et dreneringsrør. Dreneringstilkoblingen
Drennering-vannhull
monteres på utedels understell og er enten Φ25 eller Φ42.
Understell
Avløpsrør kobles til denne igjen slik at avrimingsvannet
09-12K TB Enhet:
kan tømmes. Det hullet som ikke brukes, bør tettes med
propp.
.
Nireformedehull
Understell

Det er forskjell mellom enkelte modeller og du bør påsse
at enheten din tilsvarer til forklaringen. Som vist på Fig. 11
(Figurene i denne håndboken kan avvike fra det fysiske
apparatet, ta i så fall utgangspunkt i det konkrete anlegget ).
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Drennering-vannhull

Drenneringsplugg
Drenneringstilkobling. Avløpsslange m å
kjøpes som tillegg.Dia.16mm
Nyreformedehull

Fig.11

Kontroll etter installasjon og drifttest
Kontroll etter installasjon
Ting som må kontrolleres

Mulige feilfunksjoner

Er apparatet festet ordentlig nok ?

Apparatet kan falle ned,riste eller støye

Er det utført lekkasjetest for kjølemedie ?

Det kan føre til dårlig kjøling/oppvarming

Er varmeisolering tilstrekkelig ?

Det kan føre til kondens

Er dreneringsfunksjonen god nok ?

Det kan føre vannlekkasje

Er spenningen i samsvar med den nominelle
verdien oppgitt på typeplaten ?
Er elektriske tilkoblinger og rørtilkoblinger
installert korrekt og forskriftmessig ?

Det kan føre til kortslutning eller
skader på apparatet
Det kan føre til kortslutning eller
skader på apparatet

Er apparatet forskriftmessig jordet ?

Det kan gi elektrisk støt

Er strømledningen forskriftmessig ?

Det kan skade apparatet

Er inntaket eller utaket blokert ?

Det kan føre til dårlig kjøling/oppvarming
Det kan føre til dårlig kjøling/oppvarming

Er blitt målt lengde av tilkoblingsrør og
mengde av kjølemedie?

Driftstest
1. Før driftstest
(1) Ikke skru på strømmen før installasjonen er ferdig utført.
(2) Elektriske tilkoblinger må festes forskriftsmessig.
(3) Stenge-ventil på koblingsrørene må åpnes.
(4) Emballasje og ledningsrester m å fjernes fra apparatet.
2. Driftstest metode
(1) Skru på strømmen og trykk "ON/OFF" knappen på fjernkontrollen for å starte
klimaanlegget.
(2) Trykk MODE knappen for å velge COOL, HEAT eller FAN modus
for å sjekke at apparatet virker som den skal.
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Installering og vedlikehold av helsefilter
Installasjon av helsefilter

1. Løft opp frontdekslet fra to sider i pilrettning,
som vist, og fjern luftfiltreret.
Se på Fig.a

Fig. a
Fig. b

2. Fest helsefilter til luftfilter. Se på Fig.b

Luftfilter
Helsefilter

3. Fest luftfiltret i pilrettning og lukk dekslet.
Se på Fig.c
Fig. c

Rengjøring og vedlikehold
Følg anvisningen over når du setter helsefilteret inn igjen etter å ha
det ut for rengjøring. Unngå bruk av børste eller grov klut. Filtret
må tørkes i skyggen etter rengjøring.

Helsefiltrets levetid
Ved vanlig bruk er gjennomsnittlig levetid for helsefilter ca. 1 år.
Sølv-ion filter må kastes (byttes) når overflaten blir grønn-svart.
● Denne

fremgangsmåten er ment brukt for enheter med helsefilter.
Hvis illustrasjonene i denne håndboken avviker fra det faktiske
produktet, vennligst forhold deg til sistenevnte.
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Tilpassninger av tilkoblinger og tilførsen av ekstra kjølemedie
1. Standardlengde av tilkoblingsrør:
5m,7.5m, 8m
2. Minimumslengde av tilkoblingsrør:
For enheter med standard tilkoblingsrør 5 meter, er det ingen
minimumslengde på tilkoblingsrøret. For enheter med standard
tilkoblingsrøret på 7.5m og 8m, minimums lengden er 3m.
3. Maksimumslengde av tilkoblingsrør:
Tabell 1 Maks.lengde av tilk.rør
Kapasitet

Maks. lengde
av tilk. rør

Kapasitet

5000 Btu/h
( 1465 W)

15

24000 Btu/h
( 7032 W)

7000 Btu/h
( 2051 W)
9000 Btu/h

28000 Btu/h

15

( 2637 W)

15

12000 Btu/h
( 3516 W)

20

18000 Btu/h
( 5274 W)

25

( 8204 W)
36000 Btu/h
( 10548 W)
42000 Btu/h

m
Maks. lengde
av tilk. rør
25
30
30

( 12306 W)

30

48000 Btu/h
( 14064 W)
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4. Beregningsmetode for tilførsel av ekstra kjøleolje og kjølemedie ved
forlengelse av tilkoblingsrøret:
Etter av lengden på tilkoblingsrøret er forlenget med for 10m utover
standardlengde, må du tilføye 5 ml kjøleolje for hver 5m av
tilkoblingsrøret.
Beregningsmetode for tilførsel av ekstra kjølemedie ( tilføres til
basis væskerør ):
(1) Ekstra mengde av kjølemedie = forlenget lengde av tilkoblingsrør(væskerør) ×
kjølemedie per meter.
(2) Når lengden på tilkoblingsrøret overskrider 5m, tilsett kjølemedie i
henhold hvor mye røret er forlenget. Mengden av kjølemedie
avhenger av diameteret på påfyllingsrøret ( væskerør ). Se tabell 2.
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Tilpassninger av tilkoblinger og tilførsel av ekstra kjølemedie
Tabell 2. Tilførsel av kjølemedie R-22,R-410A,R134a R407C
Diameter av tilkoblingsrør mm
Væske rør

Gass rør

Inneenheten
Bare kjøling,
kjøling - oppvarming

Uteenheten
Bare kjøling
(g / m)

(g / m)
Ф6

Ф9.5 or Ф12

Kjøling og
oppvarming
(g/m)

20

15

20

Ф6 or Ф9.5

Ф16 or Ф19

50

15

50

Ф12

Ф19 or Ф22.2

100

30

120

Ф16

Ф25.4 or Ф31.8

170

60

120

Ф19

-

250

250

250

Ф22.2

-

350

350

350

Merk: Tilført kjølemedie i denne tabellen er anbefalt og ikke endelig.
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