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Rørføring 

b. Rørlængden skal være 1 m eller mere for at nedsætte vibratio-
ner overført fra den udendørs enhed.

c. Hvis rørlængden overstiger 7 m, så tilsæt 10 g kølemiddel pr. 1 m.
d. Hvis den udendørs enhed anbringes på et højere niveau end 

de indendørs enheder, skal der monteres en vandlås i rørets 
indløbsåbning.

Maks. rørlængde  A  (m) Maks. niveauforskel  B  (m)

860

108
A

125
J

175

115
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D 29
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45
30

(1)  (2)

 (3) 

(4) 

(4)

Montering af den indendørs enhed
Hvis væggen er 250 mm eller tykkere, skal rørene tilsluttes først.
(1) Hvad angår afgangsrørføring på bagsiden, før hjælperøret og 

afløbsslangen igennem rørhullet, og hæng enheden op på mon-
teringspladen. 

(2) Skub til enden, og anbring de nederste ophængspunkter i mon-
teringspladens understøtning. (Foretag dette skridt efter led-
ningsføring mellem den indendørs og den udendørs enhed.)

(3) Træk i bunden på enheden for at kontrollere, at enheden er fast-
gjort på plads.

   Frigøring af enheden fra monteringspladen
 Skub til afmærkningerne “ “ i bunden af den indendørs enhed, 

og træk i bunden på enheden. Når krogene frigøres fra monte-
ringspladen, skal du understøtte bunden på enheden og løfte 
enheden opad.

PLACERINGER OF INDEN- OG UDENDØRS ENHED

A

B
B

Afløbsslange

LUFT/LUFT-VARMEPUMPE AF SPLITTYPEN

INSTALLATIONSVEJLEDNING Sørg efter installation for at forklare
kunden tilstrækkeligt om systemet. DANSK

Udskæring

Kærv

Skær pladen langs kærven.

MONTERINGSPLADE

Indendørs

VÆG

Udendørs
Skær med en sav

Dæksel
(Nedad til udendørs) 

5 mm 

Manchet
Længde på enhed: mm

Midte af væghul: Bag-
læns rørføring

Midte af væghul: 
Rørføring til venstre

Loft

Skitse over indendørs enhed

50 mm eller mere 

BEMÆRKNINGER OM PLACERINGER 

*Overvej minimumshøjden velegnet til klimaområdet.
Sørg for så meget installationsplads som muligt til effektiv luftkonditionering. 

ÅBENT PANEL - ÅBNING OG LUKNINGSKRUEHULLER TIL MONTERING AF UDENDØRS ENHED

Afløbsdæksel

Afløbsslange

Afløbsdæksel

Enhed

Rørholder

Tape

Indsætning

Krog
EnhedRørholderEnhed

1. Indsæt toppen på rørholderen i 
den firkantede åbning.

Indendørs enhed 

15 7
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(Størrelse på enhed)

MIN. 50

MIN. 50
MIN. 50

Længde på enhed: 
mm

MIN. 200

MIN. 200

MIN. 200 MIN. 200
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TILBEHØRPAS PÅ
Denne luft/luft-varmepumpe bruger 
kølemiddel R410A
1. Hold alle åbne ender på rør forseglet med 

et dæksel osv., til de skal tilsluttet til anlæg-
get.

2. Vær meget forsigtig, når du foretager rørin-
stallation, så der ikke trænger vand, støv 
osv. ind i rørføringen og anlægget.

3. Rør tilsluttet til den indendørs og udendørs 
enhed skal være nye. (Denne luft/luft-
varmepumpe, der bruger R410A, opnår et 
tryk, der overstiger trykke sammenlignet 
med R22, og derfor er det nødvendigt at 
vælge tilstrækkeligt robuste materialer.)

4. Brug kun R410A kølemiddel ved efterfyld-
ning af kølemiddel på anlægget. Tilsæt 
aldrig smørende olie til anlægget under 
nogen omstændigheder. 

5. For at forhindre tilsætning af noget andet 
kølemiddel ved en fejltagelse er diamete-
ren på serviceåbningen på 3-vejs-ventilen 
blevet ændret. (1/2” UNF-skrue)

OPERINSTALL

4  FJERNBETJENING

8  LEDNINGSHOL-
DER
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VÆGPLUG  2

LANG SKRUE  3MONTERINGS-
PLADE  1

Afløbsslange
Slangeholder

Unbrakoskrue

Afløbsdæksel

Afløbsslange

Skrue

Afløbsdæksel

MIN. 70

32 mm

6.5 mm

VÆGPLUG  2

Læs disse anvisninger omhyg-
geligt, og følg dem for at sikre 
problemfri installation.

DELE ANTAL ANVENDELSE DELE ANTAL ANVENDELSE

Til montering af indendørs 
enheden på væggen.

Til fastgøring af monterings-
pladen med lange skruer.
Til fastgøring af fjernbetje-
ningen med specialskruer.

Til fastgøring af monte-
ringspladen med væg-
plugs.

Til fjernbetjening.

Til fjernbetjening.
AAA-batterier.

Til montering af 
fjernbetjeningen på 
væggen.

Til fastgøring af ellednin-
gen.

Installationsvejledning

Betjeningsvejledning

Indendørs enhed
 a. Hold luftudtaget fri for alle genstande, så 

den udgående luft strømmer jævnt i hele 
rummet.

 b. Lav et afløbshul til sikring af nemt afløb.
 c. Sørg for tilstrækkelig plads på begge 

sider og oven over enheden.
 d. Luftfiltrene skal være nemme at sætte i 

og tage ud.
 e. Hold fjernsyn, radio og lignende udstyr 

på en afstand af 1 m eller mere fra enhe-
den og fjernbetjeningen.

 f. Hold luftindtaget fri for genstande, der 
kan blokere indgående luft.

 g. Fjernbetjeningen fungerer evt. ikke kor-
rekt i et rum udstyret med et lysstofrør 
med omgående elektronisk eller lynstart.

 h. Vælg en placering, der ikke forårsager 
høj driftsstøj og ekstreme vibrationer.

Udendørs enhed 
 a. Anbring den udendørs enhed på et stabilt underlag.
 b. Sørg for tilstrækkelig plads rundt om enheden. Den skal også være godt 

ventileret.
 c. Enheden må ikke udsættes for stærk blæst eller tilsprøjtes med regnvand.
 d. Vandafløb fra enheden skal kunne foregå uden problemer. Læg en afløbs-

slange om nødvendigt. I kolde områder er det ikke tilrådeligt at installere 
afløbsslangen, da det kan medføre tilfrysning.

 e. Hold fjernsyn, radio og lignende udstyr på mindst 1 meters afstand fra 
enheden.

 f. Undgå placeringer udsat for dampe fra maskinolie, saltholdig luft (f.eks. 
vendende mod kystområder), svovlgasdamp fra varme kilder osv. En 
sådan placering kan medføre nedbrud.

 g. Undgå også placeringer udsat for mudret vand (f.eks. langs en vej), eller 
hvor der kan pilles ved enheden.

 h. Vælg en placering, hvor den udgående luft eller driftsstøj ikke kan genere andre.
 i. Installer den udendørs enhed på et stabilt underlag for ikke at tillade hø-

jere støjniveau.
 j. Hold luftudtagets åbning fri for alle forhindringer. Dette kan påvirke enhe-

dens ydeevne og resultere i højt støjniveau.
Udendørs enhed 

Vandlås

BEMÆRKNINGER OM AFLØBSSLANGE
Afløbsslangen kan tilsluttes på begge sider af den indendørs enhed.
Enheden er afsendt fra fabrikken med afløbsslan-
gen tilsluttet til venstre (set fra bagsiden på enhe-
den), og der er monteret et afløbsdæksel til højre. 
Omplacering af afløbsslange og afløbsdæksel som 
påkrævet.

(1) Fjern den faste skrue i slangeholderen for en-
den af afløbsslangen.

(2) Hold enden på afløbsslangen, og træk den ud.

(3) Træk afløbsdækslet ud.

(4) Tilslut igen afløbsslangen til højre, og isæt af-
løbsdækslet til venstre.

 Skub afløbsslangen helt ind, til den stopper, 
og brug skruen, der blev fjernet tidlige i TRIN 
(1), for at fastgøre slangeholderen til afløbs-
bakken. 

 Isæt en unbrakoskrue (4 mm diagonalt) i af-
løbsdækslet, og tryk den helt ind.

Pas på:
 Efter omplacering skal du sikre, at både afløbs-

slangen og afløbsdækslet er isat forsvarligt.

(2) Bor huller med diameter 6,5 mm, dybde 
32 mm, og anbring vægpluggen. 

(3) Fastgør monteringspladen, og tjek 
stivheden. Fastgør monteringspladen til 
væggen på 7 punkter. 

(4) Bor et rørføringshul med et 70 mm dia-
meter betonbor eller en hulsav med en 
5 mm nedadgående hældning til udven-
dig side.

(5) Anbring manchet og dæksler.

Åbning
Åbn panelet ved at 
holde i venstre og højre 
nederste hjørner på 
panelet, og løft det op. 

1     PLACERING AF MONTERINGSPLADEN OG BORING AF SLANGEHUL Fastgør monteringspladen vandret.

(1) Afmærk placeringen af vægplugs og slangehul iht. nedenstående figur. 
De anbefalede fastgøringshuller er afmærket i en cirkel rundt om hullet.

2     OPSÆTNING AF DEN INDENDØRS ENHED
Rørføring
Skær for retning 1, 2, 4 og 5 det specifikke område ud 
uden at efterlade skarpe kanter.
(Gem den udskårne plade til evt. senere brug.)

Til venstre sides rørføring
(1) Byt om på placering af afløbsslange og afløbs-

dæksel. Se BEMÆRKNINGER OM AFLØBS-
SLANGE.

(2) Tilslut rørene, og vikl tape rundt om rørene og 
elledningen.

(3) Gem rørene inde i hulrummet på bagsiden af 
enheden, og fastgør rørene ved at fastgøre rør-
holderen. (Se trin 1 og 2 som vist til højre.)

(4) Vikl tape rundt om afløbsslangen sammen med 
rørene og elledningen.

(5) Hægt enheden op på monteringspladen

7  KORT SKRUE Til fastgøring af LED-
NINGSHOLDER1

 540

29
9

2. Hægt bunden på rørholde-
ren op på enheden.

Bevikling med 
tape

INDENDØRS ENHED.....UDENDØRS ENHED

EHP5.0AA/I      EHP5.0AA/O
EHP6.0-1AA/I   EHP6.0-1AA/O

B395

Lukning
Luk panelet ved at 
prespasse de pile-
markerede punkter.

KærvUdskæring

Skær pladen 
langs kærven.

a. Standardrørlængde er 5 m.

LUFTAFTRÆK
(T-RØRSAMLING)

Må ikke løbe bugtet.

Må ikke efterlades i 
vand.

Til afløbskarIngen vandlås tilladt.

Ingen stigning.

Indendørs enhed 
(1) Tilslut en afløbsslange.
(2) Vikl tape over den tilsluttende 

del.

Afløbsslange

ø16mm

3     TILSLUTNING AF AFLØBSSLANGEN

Ingen vandlås tilladt.

Bemærkninger:
• Sørg for at lægge afløbsslangen nedad for at sikre et jævnt afløb. 
• Sørg for at undgå stigninger på afløbsslangen, så at der ikke dannes en vandlås, og at enden ikke 

efterlades i vandet som vist nedenstående.
• Vikl varmeisolering rundt om afløbsslangens forlængelse, hvis den løber i rummet.
• Det anbefales at tilføje et "mellemliggende luftaftræk", når afløbsslangen forlænges vandret, eller et 

"tilbagestrømsspærrende luftaftræk", når slangen f.eks. udsættes for kraftig blæst i højhuse. Anvend til 
dette formål en "T-rørsamling" (fremstillet af PVC, fås i handelen) midt på slangen.

Til forsvarlig fastgøring af 
elledningen.

110  PLADE(selvklæbende type)  



4     TILSLUTNING AF KØLEMIDDELRØR 
Udvidelseselement 

Udvidelses-
møtrik

8     FØRING AF NETLEDNING

9     OPHÆNGNING AF FJERNBETJENING

11    FORKLARING TIL KUNDEN

Isætning af batterier
Skub dækslet i pilens retning.
(1) Åbn dækslet.
(2) Isæt batterierne.
(3) Luk dækslet.
• Hvis fjernbetjeningen efter udskiftning 

af batterier ikke fungerer, som den skal, 
skal batterierne tages ud. Vent i mere 
end 30 sekunder, og sæt dem på plads 
igen.

10     TESTKØRSEL (VARME/KØL)

Tilslutning af rørene
(1) Spænd udvidelsesmøtrikkerne 

med hånden de første 3-4 om-
drejninger.

(2) Brug to skruenøgler til tilspæn-
ding af rørene.

(3) Vikl beskyttelsestape rundt om 
kølemiddelrør sammen med 
afløbsslange og elledning til ge-
nerel beskyttelse.

• Læg afløbsslangen under rørene.
• Varmeisoleringen skal dække 

både GASRØR og VÆSKERØR 
som vist nedenstående. Brug 
polyethylenskum på 6 mm eller 
tykkere som isolering.

 5     EVAKUERING 

AFTAGNING AF FRONTPANELET

JA NEJ
GAS VÆSKE

Isolering Isolering GAS

VÆSKE

Isolering 
Isolering 

GAS
VÆSKE

NEJ

VÆSKE

GAS
Isolering 

Afløbsslange

Elledning

Udvidelse af rørenden
(1) Skæring med en rørskærer
 Skær i en ret vinkel.

(2) Afgratning
 Tillad ikke skæringer i røret.

(3) Anbringelse af udvidelsesmøtrikken

(4) Udvidelse 
 Dimensioner for udvidelsesbehand-

ling (:A) er forskellig efter typen af 
udvidelsesværktøj.

 R410A-værktøj: 0-0,5 mm
 Konventionelt værktøj: 1,0-1,5 mm

(5) Kontrol
 Skal udvides fuldstændig cirkulært.
 Udvidelsesmøtrik mangler ikke.

A

NETLEDNING

Blå
Brun
Grøn-/gulstribet

STRØMFORSYNING

Neutral
Strømførende
Jord

Aftag frontpanelet, f.eks. ved service, i følgende trin. Sørg 
for at tage netledningen ud af stikkontakten, eller slå elaf-
bryderen fra.
(1) Fjern luftfilteret.
(2) Fjern de 2 skruer på frontpanelet.
(3) Åbn den lodrette justeringslamel med hånden.
(4) Fjern frontpanelet.

 • Åbn den nederste del af frontpanelet en smule, og træk 
de 5 kroge langs den øverste overflade ud for at demon-
tere.

(5) Sæt panelet på plads ved først at trykpresse på den ne-
derste del, og tryk så på den øverste del.

(3)

(2)

(4)

(1)

Skrue

Lodret justeringslamel

Luftfilter

VÆGPLUG  2 SPECIAL-
SKRUE  6

Bagside på fjernbetjening

(1) Åbn det oplukkelige panel for at få adgang til betjenin-
gesdelene.

(2) Sæt fjernbetjeningen til opvarmning (eller køl).
(3) Hold testknappen (AUX) inde i 5 sekunder og der vil 

lyde et godkendelses bip.
(4) Derefter vil varmepumpen køre max. varme (eller køl).
(5) For at slukke for varmepumpen trykkes testknappen 

(AUX) ind igen

 • Forklar kunden, hvordan anlægget skal bruges og vedligeholdes, 
og henvis til betjeningsvejledningen.

 • Bed kunden om at læse betjeningsvejledningen med omhu.
 • Overdrag installationsvejledningen til kunden efter opsætning af 

anlægget.
VIGTIGE PUNKTER, DER SKAL FORKLARES
Piskende lyd:
 • Anlægget justerer sig selv ved udvidelse eller krympning
    som følge af store temperaturudsving.
Lyden af rindende væske:
 • Kølemidlet kører i anlægget og genererer en sådan lyd.
    (Enkeltheder fremgår af den medfølgende betjeningsvejledning.)

Forbered et dedikeret strømforsyningskredsløb. 
Tilslutninger fremgår af nedenstående. HFI-relæ

• Monter et fejlstrømsrelæ for at be-
skytte mod elektrisk stød i tilfælde af 
krybestrømme.

• Brug et relæ af den strømaktiverede, 
højfølsomme, højhastighedstype med 
en nominel strømfølsomhed på min-
dre end 30 mA og en reaktionstid på 
mindre end 0,1 sekund.

• Varmepumpen skal installeres iht. natio-
nale ledningsføringsforskrifter. Forkert 
tilslutning kan medføre overophedning 
eller brand.

 • Monter en frakoblet kontakt med en 
kontaktadskillelse på mindst 3 mm i alle 
poler på strømforsyningsledningen. 

(1) Monter specialskruen på væg-
gen med vægpluggen.

(2) Ophæng fjernbetjeningen på 
skruehovedet.

• Brug rør med en tykkelse på 0,8 mm.
• Tilslut først rørene til den indendørs en-

hed og derefter til den udendørs. 
• Bøj rørene med forsigtighed, så de ikke 

bliver beskadiget.
• Lad være med at tilspænde slangerne for 

meget. Det kan deformere eller beskadige 
dem. 

 Brug en momentnøgle, hvor det er muligt. 
Se nedenstående tabel vedr. tilspæn-
dingsmoment for udvidelsesmøtrik.

Beskyttelses-
tape

7     TILSLUTNING AF ELLEDNINGEN TIL DEN UDENDØRS ENHED

6 720 802 286 da

Strømforsyning 220 V - 240 V, enkeltfaset

Elafbryder 10 A 

Tilspændingsmoment for udvidelsesmøtrik

Rørstørrelse Tilspændingsmoment

Væske-
side 1/4" 16±2 N·m (1,6±0,2 kgf·m)

Gasside 3/8" 38±4 N·m (3,8±0,4 kgf·m)

(1) Forbered enden på tilslutningsledningen og netledningen til den 
udendørs enhed.
• Brug en kobberledning. 
• Fastgør for netledningen vedkommende en rund klemskrue til 

hver ende af den afisolerede ledning.
• Brug en ledning, der ikke er lettere end en fleksibel ledning af-

skærmet med polykloropren (kodebetegnelser 60245 IEC 57).
(2) Fjern dækslet på betjeningsboksen. 
(3) Fjern ledningsholderen, og tilslut ledningerne.
 Sørg for, at klemforbindelser er som angivet.
(4) Fastgør ledningsmantellerne til ledningsholderen og skruen.
(5) Kontroller endnu engang, at ledningerne er forsvarligt på plads.
(6) Sæt betjeningsboksens dæksel på plads i omvendt orden.
*Hvis ledningsmantellerne ikke er forsvarligt 
fastgjort til ledningsholden, skal PLADEN 
anbringes på ledningsholderens fod.

Pas på:
• Sørg for at anbringe kabelindføringerne langt inde i klembrættet og tilspænde 

skruerne. Dårlig kontakt kan medføre overophedning, brand eller fejlfunktion.

N 1 2

Jordledning

Tilslutnings-
ledning

Klembræt
Ledningsholder

40
50

8

8

55
65

Jordledning

Netledning

Jordledning

Dæksel på betje-
ningsboks

Netledning
(Tværsnitsareal: 1,5 mm2 )
(Ledningslængden overstiger 20 m: 2,5 mm2 )

Tilslutningsledning 
(Tværsnitsareal: 1,5 mm2 )

10 PLADE

Længde på enhed: mm

Ledningsholder

Ledningsholderfod

(1) Forbered enden på elledningen til indendørssiden.
 • Brug en kobberledning. (Tværsnitsareal 1,5 mm2 eller mere)
 • Brug en ledning, der ikke er lettere end en fleksibel ledning afskærmet 

med polykloropren (design 245 IEC 57).

(2) Åbn det åbne panel op til ca. 70°.
(3) Tilslut elledningen.
 • Pas meget på med ikke at tage fejl af klemforbindelserne. Forkert led-

ningsføring kan beskadige det indvendige styrekredsløb.
 • Afmærkningerne på den indendørs enheds klembræt skal svare til 

dem på den udendørs enhed.
(4) Fastgør ledningen med den medfølgende ledningsholder og den korte 

skrue.
(5) Luk det åbne panel. 

1 2N

KORT SKRUE  7

LEDNINGSHOLDER  8 Elledning

Jordledning

Klembræt
8mm

40mm

6     TILSLUTNING AF ELLEDNINGEN TIL DEN INDENDØRS ENHED

Lo Hi

Brug en vakuumpumpe, en vakuummåler og slanger udelukkende til 
R410A.

(1) Fjern begge ventilakseldæksler på 2- og 3-vejsventiler.
(2) Fjern serviceåbningens dæksel på 3-vejsventilen.
(3) Tilslut vakuummålerslangen til serviceåbningen og vakuumpumpen.
 Sørg for, at slangeenden, der skal tilsluttes til serviceåbningen, har 

en ventilkegleskubber.
(4) Åbn vakuummålerens lavtryksventil (Lo), og aktiver vakuumpumpen 

i 10-15 minutter.
 Sørg for, at mano-vakuummetret viser <0,1 mbar P-abs. 
(5) Afspær for vakuumpumpen.
 Efterlad den i 1-2 minutter for at sikre, at nålen på mano-vakuum-

metret ikke stiger til over 2,7 mbar(stabilt tryk).
(6)  Luk ventilen på vakuummåleren.
(7) Åbn 2-vejsventilen 90° mod uret ved at dreje sekskantnøglen. Luk 

den efter 5 sekunder, og tjek, om der er en gaslækage.*
(8) Kobl vakuummålerslagen fra serviceåbningen.
(9) Åbn 2-vejsventilen helt med sekskantnøglen. 
(10) Åbn 3-vejsventilen helt med sekskantnøglen. 
(11) Tilspænd serviceåbningens dæksel og begge ventilakseldæksler 

med en momentnøgle til den angive tilspændingsmoment.
* Tjek rørforbindelser for gaslækage ved hjælp af en lækagedetektor eller sæbe-

vand. Hvad angår lækagedetektor, skal du bruge en højfølsom type konstrueret 
specifikt til R410A. Trykprøv med Nitrogen efter gældende forskrifter.

Vakuummåler

Mano-vakuummeter

Vakuumpumpe

Serviceåbningsdæksel

3-vejsventil
Ventilaksel-
dæksel

Tilspændingsmoment for ventilakseldæksel

Rørstørrelse Tilspændingsmoment

Væskeside 1/4" 24±3 N · m (2,4±0,3 kgf · m)

Gasside 3/8" 24±3 N · m (2,4±0,3 kgf · m)

2-vejsventil

Sekskantnøgle
(Diagonalt 4 mm)

ÅBEN

Serviceåbning

LUK

Pump down
Pump down anvendes i tilfælde af fjernelse af enheden mhp. genin-
stallering, udtagning af brug, reparation osv.
Pump down har til formål at opsamle kølemiddel i den udendørs enhed 
ved hjælp af styring af 2- og 3-vejsventilerne og kompressoren. 

( 1 ) Stop drift af klimaanlægget. 
( 2 ) Fjern begge ventilakseldæksler på 2- og 3-vejsventiler.
( 3 ) Kør klimaanlægget i tilstanden Køletestafvikling (Se 10 TESTKØR-

SEL). Hvis pump down foretaget ved normal køledrift, kan det akti-
vere beskyttelsessystemet og standse operationen.

( 4 ) Luk efter 5-10 minutter 2-vejsventilen helt ved at dreje unbrakoskruen 
med uret.

( 5 ) Luk efter 2-3 minutter omgående helt for 3-vejsventilen.
( 6 ) Stop testkørslen.
( 7 ) Sæt ventilakseldæksler på plads, og spænd dem til.
( 8 ) Frakobl begge kølemiddelrør.

Bemærk:
 • Foretag ikke pump down i tilstanden Opvarmning. Kølemidlet bliver ikke 

opsamlet.

Tilspændingsmoment for 
serviceåbningsdæksel

Tilspændingsmoment

11±1 N · m (1,1±0,1 kgf · m)


