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Niets uitvoeren waarvoor men het apparaat Electrische schokken van onderdelen die onder spanning 
moet openen. staan & Persoonlijk letsel door hete onderdelen of snijwonden door 

scherpe randen of uitstekende delen. 

Niets uitvoeren waarvoor men het apparaat Electrische schokken van onderdelen die onder spanning & van zijn plaats moet halen. staan. Persoonlijk letsel: brandwonden door afkoeling vanwe- 
ge gas dat uit losgemaakte leidingen stroomt. 

Zet het apparaat niet aan/uit door de stekker Electrische schokken door beschadiging van de kabel, stek- & van de voedingskabel erin te steken of eruit te ker of contactdoos. 
trekken. 

Beschadig niet de electrische voedingskabel. E_lectrische schokken door ongeïsoleerde draden onder span- & ning 

Laat geen voorwerpen op het apparaat achter Persoonlijk letsel door voorwerpen die vallen doordat ze op & een trillend aooaraat liqqen, 

Niet op het apparaat klimmen. Persoonlijk letsel door voorwerpen die van het apparaat vallen fi.\. 
Klim niet op instabiele stoelen, krukken, trap- Persoonlijk letsel door vallen van of beklemd raken tussen bij- & pen of andere meubels om het apparaat voorbeeld dubbele trappen 
schoon te maken. 

Geen schoonmaakwerkzaamheden op het apparaat Electrische schokken door componenten, die onder spanning 
uitvoeren voordat men het apparaat heeft uitgezet, de staan & stekker eruit heeft getrokken of de speciaal voor het 
apparaat geïnstalleerde schakelaar uit heeft gezet 

Laat het apparaat niet gebruiken door kinde- Beschadiging van het apparaat door oneigenlijk gebruik & ren of onkundige personen. 

Richt de luchtstroom niet naar gasfornuizen of Explosies, brand of vergiftiging door uitstromend gas nadat de & gaskachels. vlam door de luchtstroom is gedoofd 

Steek niet de vingers in de verschillende in- Electrische schokken door componenten, die onder spanning & en uitgangen van de lucht. staan. Persoonlijk letsel: snijwonden 

Drink het condenswater niet. Persoonlijk letsel door vergiftiging & 
In het geval dat men een brandlucht ruikt of Persoonlijk letsel door brandwonden of inademing van rook 
rook uit het apparaat ziet komen, moet men & de electrische voeding afschakelen, de ramen 
openen en een technicus roepen. 

Niets uitvoeren waarvoor men het apparaat Water uit de losgemaakte leidingen over de vloer & van zijn plaats moet halen 

Laat geen voorwerpen op het apparaat achter Beschadiging van het apparaat of onderliggende objecten & doordat het apparaat van de muur valt. 

Gebruik geen insecticiden, oplosmiddelen of aggres- Beschadiging van plastic of gelakte onderdelen (S) sieve detergenten om het apparaat schoon te maken 

Gebruik het apparaat niet voor andere doe- Beschadiging van het apparaat door overbelasting. 

(S) !einden, alleen voor normaal huishoudelijk Beschadiging van de verkeerd gebruikte onderdelen. 
gebruik. 

Laat het apparaat niet gebruiken door kinde- Beschadiging van het apparaat door oneigenlijk gebruik. (S) ren of onkundige personen. 

Richt de luchtstroom niet op kostbare voor- Beschadiging of nadelige invloeden door teveel koude/warm- (S) werpen, planten of dieren. te, vochtigheid of ventilatie. 

Gebruik de airconditioner niet lang achter BeschadJpinfl van voorwerpen door druppelen van eenden- (S) elkaar als de vochtigheid hoger is dan 80%. swater u1 he apparaat. 

RISICO VOORSCHRIFT 
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Toets MANUAL: 
met deze knop schakelt u de airconditioner aan of uit.Bij de modellen 
met verwarmingspomp gaat het apparaat door eenmaal opde knop te 
drukken in de koelingsversie, door tweemaal op de knop te drukken 
gaat hij in de verwarmingsversie. 

&.oPGELET 
Houd de afstandsbediening buiten het bereik van kinderen.(risico van 
beschadiging van het apparaat door onjuist gebruik) 

LED OPERATION: 
is aan voor het aangeven dat de eenheid in werking is. 
LED TIMER: 
is aan als het in- of uitschakelen is geprogrammeerd. 
DEF/FAN LED: 
indicates that the Defrostr is on 
ALARM LED: 
diagnostic 

BEDIENINGSPANEEL 

GEBRUIK 
De airconditioner is een apparaat dat ontworpen is om deideale 
omgevingscondities te creëren voor het welzijn vande mensen in 
het lokaal.Het toestel is in staat om de lucht volledig automatisch 
tekoelen, te ontvochtigen en - in het geval dat uw toestelook een 
verwarmingspomp heeft - te verwarmen. De lucht wordt door de 
ventilator aangezogen, komt doorhet rooster van het voorpaneel 
en gaat dan door de filterheen, die de stof tegenhoudt. Daarna 
wordt de lucht langsde ribben van een warmtewisselaar geleid: 
deze bestaatuit een leiding met plaatjes ertussen, die de lucht 
koelt,ontvochtigt of verwarmt.De aan de lucht ontrokken warmte 
wordt door de externeeenheid aan de buitenlucht afgegeven. 
Tenslotte blaast de ventilator de lucht het vertrek in: Derichting van 
de luchtuitgang kan vertikaal worden gere-geld met de lamellen en 
horizontaal met het automati-sche louvre-luchtrooster. 
&_ OPGELET 
-Niet het apparaat met de stekker in- of uitschakelen.hierdoor loopt 
men het risico op elektrische schokken. 
-Leun niet tegen het apparaat en plaats er niets op(risico van per- 
soonlijk letsel en schade door vallendevoorwerpen). 
-Stelt u zich niet te lang bloot aan de luchtstroom van hetapparaat. 
(risico op persoonlijk letsel voor gevoeligehuid). 

OPMERKINGEN: 
-Men moet de airconditioner op de juiste wijze berekendhebben 
om de capaciteit zo goed mogelijk en met hetbeste rendement te 
benutten. (risico dat het apparaatniet optimaal presteert) 
-Bedek niet de verschillende in- en uitgangen van delucht. (risico 
oververhitting van het apparaat). 
-Gebruikt men het apparaat voor lange tijd niet, dan moetmen de 
elektrische voedingskabel losmaken aangezienhet apparaat altijd 
onder spanning staat. (gevaar voorbrand, inademen van rook en 
persoonlijk letsel) 

De airconditioner bestaat uit twee eenheden, die metelkaar ver- 
bonden zijn door middel van goed geisoleerdekoperen leidingen 
en een elektrische voedingskabel. De interne eenheid moet wor- 
den geïnstalleerd in eenmuur of aan het plafond van het vertrek 
dat ge-airconditioned moet worden.De externe eenheid kan op 
de grond of met specialemontagebeugels aan de muur worden 
gemonteerd. 

1. BELANGRIJKE INFORMATIE 
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OPMERKINGEN 
- Tijdens koeling kan men soms gedurende enkele seconden een lichte neveluit de interne 
eenheid zien komen: dit is een volkomen normaal verschijnselen wordt veroorzaakt door het 
temperatuurverschil tussen de uitgaande luchten die in de kamer. 
- Gedurende het bedrijf kan men soms een geluid als van stromend waterharen: ook dit is 
een normaal verschijnsel, veroorzaakt door de koelvloeistofdie door de leidingen stroomt. 
- Wanneer de airconditioner wordt gestart of gestopt hoort men soms getik.vooral bij verwar- 
mingsbedrijf: dit wordt veroorzaakt door de thermische uitzetting van de verschillende 
onderdelen van het apparaat. 

TIPS VOOR ENERGIEBESPARING 
Niet een onnodig hoge (bij verwarming) of lage (bij koeling) temperatuur 
programmeren. ·Indien mogelijk moet men de interne/externe eenheid niet op plaatsen 
installeren waar hetzonlicht direct kan komen (de airconditioner kan dan met een lager 
rendement werken). ·Open niet voortdurend deuren en ramen, op die manier werkt de air- 
conditioner voor niets. ·Gebruik de "Timer" om het apparaat in en uit te schakelen om te 
voorkomen dat de air-conditioner werkt terwijl men van huis is. ·Gebruik de functie "SLEEP" 
gedurende de nacht. 

&OPGELET 
- Probeer niet zelf onderhoudsingrepen uit te voeren waarvoor men de machi-ne moet 
openen: de aanwezigheid van elementen onder spanning en van hetgas in het koelcircuit 
maken deze ingrepen bijzonder gevaarlijk (risico vanpersoonlijk letsel door electrische scho- 
kken en "brandwonden" door zeerkoude oppervlakken). 
- In het geval van een verhuizing moet men contact opnemen met gespeciali-seerd en 
bevoegd personeel. 

Drukt men op de toets SWING vertical/horizontal dan zullen de ''flappen" auto-matisch van 
boven naar beneden en terug gaan zodat de uitgaande lucht uni-form in het lokaal wordt 
geblazen. 

Drukt men opnieuw op de toets " ! _,. .,.. " dan zal de oscillerende bewe-ging van de flap- 
pen ophouden en de luchtstroom zal in de richting wordengeblazen waarin de flappen tot 
stilstand kwamen: 
- in bedrijfsmodus koeling is het raadzaam om de luchtstroom naar boven terichten (om 
directe blootstelling aan de koude lucht te voorkomen). 
- in bedrijfsmodus verwarming is het raadzaam om de luchtstroom naar bene-den te richten 
(omdat warme lucht vanzelf opstijgt). 
Opgelet: niet de "flappen" met de hand positioneren, anders kan men hetaan- 
drijfmechanisme hiervan beschadigen 

&OPGELET 
- Voordat men een willekeurige ingreep op het apparaat uitvoert moet men eerstde stekker 
eruit trekken of de (eigen) schakelaar afschakelen.(risico van persoonlijk letsel door electri- 
sche schokken) 
- Richt de luchtstroom niet direct op personen, kunstvoorwerpen of dieren (risicovan bescha- 
diging van voorwerpen en nadelige invloed op de huid) 
· steek geen vingers of voorwerpen in de verschillende in- en uitgangen van delucht (intern 
of extern) (risico persoonlijk letsel, met name snijwonden). 
- Niet de airconditioner met natte handen aanraken (risico electrische schokken). 

REGELING VAN DE RICHTING VAN DE LUCHTSTROOM 

2. REGELING VAN DE LUCHTSTROOM • ENERGIEBESPARING 
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De filters met actieve koolstof, die zich onder de luchtfilters bevinden, absor-beren de 
geuren en rook van uw woning; vervang ze ongeveer om de 3 tot 6maanden.(de duur 
van de filter is afhankelijk van hoe men het apparaat gebruikt). 

FILTERS MET ACTIEVE KOOLSTOF (optioneel) 

Reinig de filters met een stofzuiger of was ze met een lauwe sopje. Voordatmen ze ('==;=~=0:;===r=;====:=== 
weer het apparaat inschuift moeten ze goed droog zijn.Laat de filters niet in de zon 
staan en laat de airconditioner niet werken zon-der de luchtfilters. 

Open het voorpaneel door een lichte druk uit te oefenen (met een schroe-vendraaier) 
op het ingezette middenstukje van de veiligheidshaak die hetventilatierooster blokkeert 
en vervolgens wordt het paneel met een druk naarbeneden gedeblokkeerd . Verwijder 
de filter voorzichtig. 

Teneinde een goed rendement van de airconditioner te waarborgen is het rei-nigen van 
de filters essentieel. 

Teneinde een goed rendement van de airconditioner te waarborgen is het rei-nigen van 
de filters essentieel. 

REINIGING VAN DE STOFFILTERS 

REINIGING VAN DE STOFFILTERS 

EENVOUDIG ONDERHOUD 

iD. OPGELET 
- Voordat men tot reiniging overgaat moet u de stekker eruit trekken of debetreffende 
schakelaar uitschakelen (risico van persoonlijk letsel door elek-trische schok). 
- Raak de airconditioner niet met natte handen aan(risico van persoonlijk letsel door 
schokken). 
- Ga bij het reinigen niet op een onstabiele tafel of stoel staan(risico van persoonlijk let- 
sel). 
- Bij het verwijderen van de filters moet u oppassen om niet de metalen delenaan te 
raken en in het bijzonder moet u voorzichtig zijn met de warmtewis-selaar van de inter- 
ne eenheid.(risico zich te snijden). 

3. EENVOUDIG ONDERHOUD 
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Controleer dat het lokaal waar men de installatie uitvoert en het net waar Electrische schokken door aanraken van gelei- & men het apparaat op aansluit aan alle voorschriften voldoen. ders, die onder spanning staan en niet op de 
juiste manier zijn geïnstalleerd. 

Beschadig bij het doorboren van de muur niet de electrische geleiders of lei- Electrische schokken door aanraken van & dingen, die hier al doorheen lopen. geleiders, die onder spanning staan. 
Explosies, brand of vergiftiging door gaslek- 
ken van de beschadigde leidingen. 

Bescherm leidingen en verbindingskabels om ze voor beschadiging te Electrische schokken door aanraken van 
behoeden. geleiders, die onder spanning staan. & Brandwonden door afkoeling vanwege gas 

dat uit de beschadigde leidingen stroomt. 

Gebruik gereedschappen en werktuigen, die geschikt zijn voor dit werk. Let er Persoonlijk letsel door rondvliegende splin- 
vooral op dat ze niet versleten zijn en dat de handgreep in orde is en goed vast ters of brokken, inademen van stof, wonden & zit. Gebruik ze op de juiste manier, zorg dat ze niet naar beneden kunnen vallen door stoten, snijden, prikken of schaven. 

en leg ze na ieder gebruik op een veilige plaats neer. 

Gebruik electrische gereedschappen, die geschikt zijn voor dit werk. Let er voo- Persoonlijk letsel door schokken, rondvlie- 
ral op dat de voedingskabel en de stekker goed zijn en dat ronddraaiende of heen gende splinters of brokken, inademen van 

& en weer gaande delen goed vast zijn gezet. Gebruik ze op de juiste manier, zorg stof, wonden door stoten, snijden, prikken, 
dat ze niet naar beneden kunnen vallen, en leg ze na ieder gebruik op een veili- schaven, lawaai of vibraties. 

ge plaats neer, waarbij men de stekker uit het stopcontact trekt. 

Controleer dat verplaatsbare trappen op de juiste manier neer worden gezet, Persoonlijk letsel door vallen van bijvoor- 

& dat ze van een degelijke kwaliteit zijn, dat de treden heel zijn en niet glad, beeld dubbele trappen 
dat er niet iemand tegenaan kan lopen of rijden terwijl er iemand op staat, 
laat eventueel iemand hierop letten. 

Controleer dat werkbruggen op de juiste manier worden geïnstalleerd en dat ze Persoonlijk letsel door vallen. & van een degelijke kwaliteit zijn, dat de treden heel zijn en niet glad, dat ze handrails 
hebben voor wie naar boven klimt en railingen op het horizontale deel. 

Controleer bij het werken op hoge plaatsen (meer dan twee meter) dat er rai- Persoonlijk letsel door stoten en struikelen. 
lingen zijn langs de loopruimte op de werkplek of individuele veiligheidsrie- 
men tegen vallen, dat men bij een val niet tegen gevaarlijke objecten kan val- 

& len en dat een eventuele val gebroken wordt door zacht materiaal. 

Trek, voordat U aan het werk gaat, veilige kleding aan en gebruik de spe- Persoonlijk letsel door schokken, rondvlie- 
ciale individuele veiligheidsvoorzieningen. gende splinters of brokken, inademen van & stof, wonden door stoten, snijden, prikken, 

schaven, lawaai of vibraties. 

De werkzaamheden binnen het apparaat moeten voorzichtig worden uitge- Persoonlijk letsel door snijden, prikken, & voerd om niet plotseling tegen scherpe delen aan te stoten. schaven. 

Vul het koelmiddel voorzichtig bij en houd U aan de voorschriften op de vel- Persoonlijk letsel door brandwonden door 
ligheidskaart die bij het koelmiddel hoort, trek beschermende kleding aan en afkoeling. 
voorkom dat het gas plotseling en met kracht uit de bus of fles, of de air- & conditioner zelf kan stromen. 

Richt de luchtstroom niet naar gasfornuizen of gaskachels Explosies, brand of vergiftiging door uitstro- 
mend gas nadat de vlam door de lucht- & stroom is gedoofd. 

Installeer de externe eenheid niet op plaatsen waar deze gevaar of hinder Persoonlijk letsel door stoten, struikelen, 
kan veroorzaken voor langskomende personen, of waar deze vanwege het geluid, overmatige luchtstroming. & geluid of de luchtstroom hinderlijk kan zijn. 

RISICO VOORSCHRIFT 

5. INSTALLATIE· BELANGRIJKE INFORMATIE 
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12oc;, 

30cm . ... 
30cm. 

J" 
10 cm. 

10500 W (1-), 14800 W, 17600 W MOD. 

û ~ 100cm 

.,. 
70cm. 

10 cm. 
10 cm. 

MOD. 3500 W, 5300 W. 7100 W 
90000 W, 10500 W (3-) 

&OPGELET 
- Controleer dat het vertrek waar men de installatieuitvoert 
en het net waar men het apparaat op aansluit aan alle voor- 
schriften voldoen 
- Gebruik gereedschappen en werktuigen, diegeschikt zijn 
voor dit werk. Let er vooral op dat zeniet versleten zijn en 
dat de handgreep in orde is engoed vast zit. Gebruik ze 
op de juiste manier, zorgdat ze niet kunnen vallen en leg 
ze na ieder gebruikop een veilige plaats neer. (risico voor 
persoonlijk letsel door rondvliegendesplinters of brokken, 
beschadiging van het apparaatzelf of andere nabij liggende 
voorwerpen).Bij het ophijsen van voorwerpen met hijskranen 
ofdergelijke moet men controleren dat deze stabielstaan 
opgesteld en in een goede toestand verkeren.qezien het te 
verplaatsen gewicht en de noodzake-lijke bewegingen. Tuig 
de lading op de juiste manierin de banden, bevestig extra 
koorden om slingerbe-wegingen te kunnen dempen, zorg 
dat men eengoed uitzicht heeft over het gehele gebied van 
debeweging en verbied dat iemand onder de ladingloopt of 
staat. 

N.B. 
Aan het eind van de handleiding vindt u de afmetingenvan 
de interne en externe eenheid. 

Om het apparaat op de juiste manier te installerenmoet men 
de minimale afstanden respecteren zoalsaangegeven in de 
afbeelding hiernaast en de nodigeruimte vrijlaten voor de 
luchtcirculatie. Gebruik de bijgeleverde toebehoren om de 
installatie op een professionele manier uit te voeren. 

6.1 Minimale afstanden 

6.1. Minimale afstanden 6. INSTALLATIE 
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OPMERKINGEN: 
- Men mag de leidingen van de interne eenheid niet knikken of afknijpen. Voorkom dat de leidingen langs een bocht moeten lopenmet 
een straal van minder dan 10 cm. 
- Buig een stuk buis niet te vaak op dezelfde plaats, na 3 keer buigen zal deze gemakkelijk knikken. 
- Verwijder de afsluitingen van de leidingen van de interne eenheid pas op het laatste moment, wanneer men de aansluiting legt. 
- Teneinde te vermijden dat de zijpanelen krom zouden trekken moeten de schroeven bij het monteren niet al te strak wordenvastge- 
draaid. 

e 8 Voordat u de machine definitief gaat vastzetten door het vastdraaien van de schroe- 
ven op de montagebeugels, moet u met een waterpas controleren of hij goed recht 
staat, teneinde eventueel druipen van het condenswater te vem,ijden. 

INSTALLATIE AAN DE MUUR 

6 Boor gaten in de muur volgens de merktekens van het gatenpatroon 
1 Bevestig de montagebeugels, die eerder waren verwijderd zoals aangegeven onder 

punt 1,2,3, aan de muur met expansiepluggen 

INSTALLATIE AAN HET PLAFOND 

4 Boor gaten in het plafond volgens de merktekens van het gatenpatroon 
s 5 Bevestig de montagebeugels, die eerder waren verwijderd zoals aangegeven 

onder punt 1,2,3, aan het plafond met expansiepluggen. 

· Voor het verwijderen van de montagebeugels van de machine gaat u als volgt te werl<: 
1 Verwijder de schroeven die het zijpaneel van de airconditioner bevestigen (mod. 36000 - 

48000) 
2 Draai de schroefbouten, die de beugels aan de romp van de machine bevestigen, los. 
J Verwijder de beugels van de machine door ze naar beneden te schuiven. 

Bepaal de positie waarin de airconditioner geïnstalleerd zal worden. 
Met behulp van het kartonnen gatenpatroon tekent u op het plafond of op de muur de 
positie van de gaten voor het bevestigen van de montagebeugels waarop de machine zal 
worden gemonteerd. 

· Voordat u de interne eenheid monteert moet u het gatenpatroon verwijderen. 

De interne eenheid kan op twee manieren worden geïnstalleerd, op de vloer of aan het plafond; de werkwijzen zijn vrijwelgelijk, volg de 
instructies voor het correct uitvoeren van beide installaties.Controleer dat het vertrek waar men de installatie uitvoert en het net waar men 
het apparaat op aansluit aan alle voorsch-riften voldoen. 

- Controleer dat het vertrek waar men de installatie uitvoert en het net waar men het apparaat op aansluit aan alle voorschriften voldoen 
- Gebruik gereedschappen en werktuigen, die geschikt zijn voor dit werk, Let er vooral op dat ze niet versleten zijn en dat de handgreep 
inorde is en goed vast zit. Gebruik ze op de juiste manier. zorg dat ze niet naar beneden kunnen vallen en leg ze na ieder gebruik op een- 
veilige plaats neer. (risico voor persoonlijk letsel door rondvliegende splinters of brokken, beschadiging van het apparaat zelf of anderenabij 
liggende voorwerpen). 

&OPGELET 

6.2. Installatie van de interne eenheid 6. INSTALLATIE 
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Het condenswater, dat zich tijdens het verwarmingsbedrijf vormt in de 
externeeenheid, kan worden afgevoerd via het verbindingsstuk voor 
afvoer.Installatie: maak het verbindingsstuk voor de afvoer vast in het gat 
van 25 mm.dat zich in de bodem van de eenheid bevindt, zoals aangege- 
ven in de afbeel-ding hiernaast. Sluit de afvoerleiding voor het conden- 
swater aan op het verbin-dingsstuk en zorg dat de afvoerleiding naar een 
geschikte plaats leidt. 

&OPGELET 
gebruik UITSLUITEND koperen buizen voor airconditioners van het type 
ACR of koperen buizen met voldoende isolatie. 
- Bescherm buizen en verbindingskabels om schade te voorkomen. 
- Voor R41 OAgas gebruikt u koperen buizen van voldoende dikte 
- Gebruik nooit buizen van een dikte die minder is dan 0,8 mm. 

Condenswaterafvoer van de externe eenheid 

N.B. 
Maak een gat door de muur, dat aan de buitenkant 5-10 mm lager is 
danaan de binnenkant, op deze manier zal het condenswater gemakke- 
lijkerkunnen worden afgevoerd. 

De afvoer van het condenswater van de interne eenheid moet beslist 
goedworden uitgevoerd, het is essentieel voor een geslaagde installatie. 
1. Zorg dat de afvoerleiding langs de onderkant van het gat naar de ande- 
re kant van de muur loopt. 
2. De isolatie van de koperen leiding moet tenminste 6 mm dik zijn. 

Afvoer van het condenswater van de interne eenheid 

Draai de leidingen in de richting van het gat in de muur, wees voorzichti- 
gdat men ze niet knikt; neem nu de koperen leidingen, de condensafvoer- 
leiding en de electrische kabels bijeen en bind ze bij elkaar met isoleren- 
dplakband; let erop dat de condensafvoerleiding aan de onderkant van 
debundel zit, zodat het water goed kan worden afgevoerd. 

Aansluiting van de koude leidingen 

&OPGELET 
- drink het condenswater niet (persoonlijk letsel door vergiftiging) 
- Leg de afvoer zo aan, dat het condenswater naar plaatsen kan stromen 
waar deze geenhinder of schade veroorzaakt aan personen, voorwerpen, 
planten, dieren of structuren. 
- Gebruik gereedschappen en werktuigen, die geschikt zijn voor dit werk. 
Let er vooral opdat ze niet versleten zijn en dat de handgreep in orde is en 
goed vast zit. Gebruik ze opde juiste manier, zorg dat ze niet naar bene- 
den kunnen vallen en leg ze na ieder gebruikop een veilige plaats neer. 
(Persoonlijk letsel door rondvliegende splinters of brokken.inademen van 
stof, wonden door stoten, snijden, prikken of schaven). 

7. LEIDINGEN EN AANSLUITINGEN 
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A) Manometer-unit 
De conventionele manometer-units kunnen niet worden gebruikt voor het R410Agasaangezien 
dit een hogere functioneringsdruk heeft dan het R22 gas. De afmetingenvan de buis-tappen 
van beide manometer-units voor R410Agas zijn veranderd, omeventuele ladingen met andere 
soorten koelgasen te vermijden. 
B) Toevoerleiding 
De toevoerleiding voor R410Agas is verschillend van dikte en materiaal teneinde hemmeer 
compatibel te maken met deze HFC en de oliën. Zoals bij de rnanorneter-unit.ziin ook bij de 
toevoerleiding de afmetingen van de aansluiting verschillend. 
C) Elektronische schaal voor toevoer koelgas 
Het R410Agas kan niet in vloeibare staat worden gehouden vanwege zijn hoge druken ver- 
dampingssnelheid, zo ontstaan in de cylinder belletjes van koelgas; dit maakthet aflezen van 
de toevoer-waarden moeilijk, zodat het is aan te raden een elektroni-sche schaal te gebruiken 
om zeker te zijn van de waarden. De elektronische schaalvoor de toevoer van koelgas 
bestaat uit een structuur met vier steunpunten voor hetnoteren van het gewicht van de cylin- 
der. De toevoerleiding die de twee delen verbindtis voorzien van twee aansluitstukken; hij kan 
dus ook worden gebruikt voor toevoer vaneen conventioneel koelgas. Er zijn twee soorten 
elektronische schalen beschikbaar:een voor een cylinder van 1 Okg en de andere voor een 
cylinder van 20kg. De toevoervan koelgas wordt uitgevoerd door de klep te openen/sluiten.D) 
Momentsleutel 
De momentsleutel voor nominale 0 van 1/2" en 5/8" , heeft aan beide zijden verschil-lende 
afmetingen teneinde te voldoen aan de verschillende afmetingen van de uitein-den.E) 
Tangvormige handschroef 
De tangvormige handschroef voor R410Ais voorzien van een klem die een aanpak-opening 
heeft zodat de projectie van de kopenen buis kan worden geregeld op 0-0,Smm bij de bewe- 
rking van de buisaansluiting. 
F) Kaliber-unit voor het regelen van de projectie 
Het gaat hier om een kaliber van een dikte van 1mm, die de projectie van de koperenbuis 
vanaf de bevestigingsklem vergemakkelijkt. 
G) Adaptor van de vacuumpomp 
Gebruik van een adaptor is noodzakelijk om te voorkomen dat de olie van de vacuum-pomp 
terugloopt naar de toevoerbuis en zodoende het koelgas verontreinigt met hie-ruitvolgende 
schade aan de airconditioner. 
H) Cylinder koelgas 
De cylinder die uitsluitend voor de R410Ais bestemd, is roze van kleur en draagt denaam van 
het koelgas. 
1) Aansluitstuk van de toevoer en pakking van de cylinder van het koelgas 
Het is noodzakelijk een aansluitstuk van de toevoer van 1/2 UNF 20schroefdradenfinch en 
corresponderende pakking te gebruiken. 
L) Lekzoeker 
Voor R410Awordt een speciale lekzoeker voor HFC koelgassen gebruikt. Deze moeteen 
hoge detectie-sensibiliteit hebben. 

INSTRUMENTEN voor R410A ToepasbaarvoorR22 
A manometer-unit nee 
B toevoerbuis nee 
c elektronische schaal voor toevoer koelqas ia 
D momentsleutel (0 nominaal 1/2, 5/8) nee 
E handschroef voor buisaansluitinq (type 'tanq') ia 
F schaal-unit voor projectie regeling ia 
G adaotor van de vacuumoomo ja 
H koelgascylinder nee 
1 aansluiting van de toevoer en _eakking van de koelgascylinder:_ nee -- --- 
L ekzoeker nee 

INSTRUMENTEN 

7. LEIDINGEN EN AANSLUITINGEN 



verbindingsleidingen --~ 
~~ 

vloeistofkranen ~ 

$1t>-gaskraan 

100 

Aansluitingen op de externe eenheid 
Schroef de mondstukken op de aansluitstukken van de externe eenheid 
opdezelfde manier als beschreven voor de interne eenheid.Om lekken te 
voorkomen moet men bijzonder goed letten op de volgendepunten: 
· Schroef de mondstukken vast en wees voorzichtig dat de buizen nietbe· 
schadigd worden. 
· Als u niet hard genoeg aandraait, dan zullen lekkages heel waar- 
schijnlijkhet gevolg zijn. Ook als de kracht te groot is kunnen er lekkages 
optreden.omdat de flens gemakkelijk beschadigd kan worden. 
· De veiligste manier om ze aan te draaien is met gebruik van een 
moment-sleutel: in dit geval moet u de volgende tabel raadplegen. 

4. Verbind de buizen met gebruik van twee sleutels en let erop dat ze 
nietworden beschadigd. Als u niet hard genoeg aandraait, dan zullen 
lekkagesheel waarschijnlijk het gevolg zijn. Ook als de kracht te groot is 
kunnen ertekkages optreden, omdat de flens gemakkelijk beschadigd kan 
worden.De veiligste manier om ze aan te draaien is om aan een kant een 
gewonesteeksleutel te gebruiken en aan de andere kant een momentsleu- 
tel: zie in dit geval de tabel "torsie voor flensaansluitingen". 
5. Aangeraden wordt om 50 cm koperen buis over te laten, voor eventuele· 
toekomstige ingrepen bij de kranen 

0 0 mm MAAT•A" mm CONVENTIONEtE 
NOMINALE EXTERNE DIKTE tangvorm.ge HANOSCHROEF HANDSCHROEF 

voorR410A -ig "'""""""mig 
1/4 6~ 06 0-0.5 1 0-1 5 1 ~2.0 
3/6 9,52 0,6 0-0 5 1,0-1.5 1.~2.0 
1/2 12 70 0.6 0-0 5 1 0-1.5 2.0-2.5 
516 15,68 1,0 0-0,5 1,0-1,5 2,0-2,5 

·00· . . ... .. . . 

momentsleutel Hoe men de leidingen aansluit 
· Verwijder de afsluiters van de leidingen pas op het laatste moment, wan· 
neer men de aansluiting legt: men moet absoluut voorkomen dat er voch· 
ügheid of vuil kan binnendringen. 
· Als een leiding te vaak wordt gebogen, dan wordt deze hard: buig 
dezeniet meer dan 3 keer op dezelfde plek. Rol de leiding af zonder te 
trekken.zoals aangegeven in de afbeelding. 
• De isolatie van de koperen leiding moet tenminste 6 mm dik zijn. 

Aansluitingen op de interne eenheid 
1. Leid de electrische en andere leidingen goed langs alle bochten heen. 
2. Verwijder het sluitkapje van de leidingen van de interne eenheid (contro- 
leer dat er geen vuil in zit). 
3. Steek het mondstuk erin en breng de flens aan op het uiteinde van 
deaansluitbuis volgens de aanwijzingen van de tabel. 

Bij de split-systeem airconditioners die functioneren met R410Agas wor- 
dteen driewegklep op de externe eenheid gebruikt met een pin-klep met 
eendiameter die verschillend is van de machines voor R22 koelgas, om 
te ver-mijden dat de eenheden per ongeluk van een ander type koelgas 
wordenvoorzien. Bovendien zijn, voor het verhogen van de drukweerstand, 
voor dekoperen buizen met een nominale diameter van 1/2" en 5/8" de 
operatieveafmetingen van de buisaansluiting en de maat van de mond- 
stukken aan deandere kant veranderd. 

NOMINALE DIAMETER EXTERNE DIAMETER DIKTE 
(!!!fhes)_ - {mm) - (mm) 

1/4 6,35 0,8 
3/8 9.52 0,8 
1/2 12,70 0,8 
5/8 15,88 1,0 

Dikte van de koperen buizen 
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Lengte van de leidingen 
De maximale lengte voor de leidingen tussen de eenheden is 30m 
(S300W). Som (7100W) en 6Sm (10SOOW·17600W). lndienmen meer dan 
Sm leiding heeft, moet men voor elke meter leiding eenbepaalde hoe- 
veelheid koelmiddel toevoegen. In het geval dat men de externe eenheid 
hoger dan de interne eenheid moetinstalleren en het verticale hoogtever- 
schil meer is dan 3 m, moet men zwa-nehalzen in de retourleiding monte- 
ren, zodat de olie, die langs de leiding-wanden naar beneden druipt, hierin 
kan worden opgezameld, tot deze zwa-nehats vol is. De olie zal de zwa- 
nehals afsluiten en vervolaens door het aasnaar boven worden aeschoten. 
Creëer een vacuum en controleer dat er geen lekken zijn 
De lucht wordt uit het circuit verwijderd met behulp van een vacuumpomp, 
de adap-lor van de pomp en de manometer-unit die geschikt zijn voor 
R410A.Zorg ervoor dal de vacuumpomp met olie is gevuld tot aan het 
niveau dat is aan-gegeven door de olieniveau-controle.Sluit de vacuum- 
pomp aan op het aansluitstuk voor servicedoeleinden, nadat u heeftgecon- 
troleerd dat de twee kranen op de externe eenheid dicht zijn. 
1. schroef de doppen op de kranen van de twee- of driewegkleppen eraf 
en op hetventiel voor servicedoeleinden, 
2. sluit de vacuumpomp aan op het serviceklepje op de driewegklep van 
de exter-ne eenheid en op de adaptor van de vacuumpomp. 
3. nadat u de betreffende kleppen van de pomp heeft geopend moet u 
deze star-ten en een tijdje laten lopen. Laat het vacuum-maken ongeveer 
20/25 minutenduren, 
4. controleer dat de wijzer van de linker manometer naar -76 cm Hg is 
verschoven(vacuum van 4 mm Hg of minder). 
5. sluit de kranen van de pomp en schakel hem uit. Controleer dat de wij- 
zer van demanometer voor ongeveer 5 minuten niet beweegt Als de wijzer 
beweegt bete-kent het dat er ergens lucht naar binnen komt, u moet dan 
controleren of alleaansluitingen stevig genoeg zijn vastgedraaid en of de 
verbindingen van de bui-zen op de juiste wijze zijn uitgevoerd; begin daar- 
na weer opnieuw vanaf punt 3, 
6. maak de vacuumpomp los,7.draai de kranen van de twee- en driewegk- 
leppen wijd open, 
8. schroef de dop op de service-toegang stevig vast, 
9. nadat u alle doppen heeft aangeschroefd moet u controleren of er geen 
gasonder de doppen uit lekt. 

&OPGELET 
Bescherm alt.ijd de verbindingskabels en leidingen, omdat beschadiginge- 
neen oorzaak kunnen zijn van gaslekken. (persoonlijk letsel door brand· 
wonden door afkoeling). 

Aandraaimoment (Kg x cm) 

Aansluitstuk voor servicedoeleinden 70 - 90 
Beschermingsdoppen 250 - 300 

AANDRAAJMOMENTEN VOOR DE BESCHERMINGSDOPPEN 

Leiding Aandraaimoment Overeenkomende kracht 
[Kg x cm] ~ooien men een sleutel van 20 an geauikt) 

6,35 mm (1/4-) 150-200 polskracht 
9,52 mm (3/8-) 310-350 arm kracht 
12,70 mm (1/r) 350 - 450 arm kracht 
15.88 mm (5/8-) 750 - 800 arm kracht 

AANDRAAIMOMENTEN VOOR DE FLENSVERBINDINGEN 
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1. Sluit op de lage drukkant van de manometer de servlceklep aan en de fles met koelmiddel 
opde middelste aansluiting van de manometer. Open de fles met koelmiddel en daarna ook 
dedop op de middelste aansluiting; draai aan de naaldklep totdat men het koelmiddel naar bui- 
tenhoort komen, daarna de naald loslaten en de dop weer aandraaien. 
2. Open de kraan van de twee- en driewegklep. 
3. Zet de airconditioner aan in koelbedrijf. Laat hem een paar minuten werken. 
4. Controleer de druk op de manometer. 
5. Open de knop· LOW', laat het koelmiddel geleidelijk lopen. 
6. Als de druk de goede waarde heeft bereikt kan men de knop· LOW' sluiten. 
7. Als men de bijvuloperatie heeft voltooid moet men de bedrijfstest uitvoeren. Meet de tempe- 
ratuur van de gasleiding met de speciale thermometer. De temperatuur moet tussen 5• en8°C 
boven de op de manometer gemeten temperatuur in liggen, overeenkomstig de ver-damping- 
stemperatuur. Voer nu de lekproef uit door de druk te meten: sluit de manometer-groep aan op 
de service-driewegklep. Open de twee- en dnewegklep helemaal, doe de air-conditioner aan en 
controleer met de lekkenzoeker dat er geen lekken zijn van koelmiddel.(zijn er wel lekken, dan 
moet men de procedure in paragraaf 2.10 "Bijvullen koelmiddel" uit-voeren.) 
8. Maak de manometer los van de klep en zet de airconditioner af. 
9. Maak de fles met koelmiddel los van de manometer en sluit alle doppen. 

Vulling met koelgas 
Voordat men gaat vullen met koelmiddel, moet men controleren dat alle kleppen en kranen ges- 
loten zijn. 
N.B. na de eerste installatie moet men de procedure van paragraaf 2.7 "vacuum maken 
encontroleren op lekken" uitvoeren. 

&OPGELET 
Vul het koelmiddel voorzichtig bij en houd U aan de voorschriften die bij het koelmiddelhoren, 
trek beschermende kleding aan en voorkom dat het gas plotseling en met kracht uilde bus of 
fles, of de aansluitingen van de airconditioner zelf kan stromen. 
BELANGRIJK: CONTROLE LEKKEN KOELMIDDEL Nadat men de aansluitingen in orde heeft 
gemaakt moet men de kranen openen zodat hetgas de leidingen vult; controleer de leidingen 
daarna altijd met een lekkenzoeker.(Persoonlijk letsel: brandwonden door afkoeling). 

{') bij maximale afstand Is tiet rendement ongeveer 90°Á. 

Capaciteit (W) 5300 7100 10500 14000 17600 

vloeistoneiding met een diameter 1/4" 3/8" 318" 3/8" 318" 

gasleiding met een diameter 112· 518" 518" 5/8" 518" 

Maximale lengte van koelmiddelleidingen• (m) 30 50 65 65 65 

Oneffenheden tussen externe en interne eenheid H(m) 20 25 30 30 30 

Nummer van bochten Minder dan 10 

Type de réfrigérant R410A 

Bijvullen koelmiddel 
Procedure om het koelmiddel in de externe eenheid weer op de juiste hoeveelheid te brengen. 
1. draai de doppen van de kranen van de twee- of driewegkleppen eraf. 
2. zet de airconditioner op koelen (controleer dat de compressor het doet) en laat het een paar 
minuten wer-ken. 
3. sluit de manometer aan 
4. sluit de tweewegklep 
5. als de manometer op "O" staat moet men de driewegklep sluiten en meteen de airconditioner 
afzetten 
6. sluit de doppen van de kleppen. 

7. LEIDINGEN EN AANSLUITINGEN 
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MODELL(W) 5300 W- 7100 W 10500 W 10500 W -17600 W 

Fase t-Fase 
Frequentie en volt 220-240V- 50Hz 

Interne Eenheid 
Speisungskabel (mm2) 3x1.0 3x1.0 3x1.0 

Schalter I zekering (A) 15 / 10 15 /10 15 /10 
Fase t-Fase t-Fase 3-Fase 

Externe Frequentie en volt 220-240V- 50Hz 380-420V- 50Hz 
Eenheid Speisungskabel (mm2) 3x2.5 3x4.0 5x2.5 

Schalter I zekering {A) 30/20 40/ 30 30 / 25 
lnteme-/Exteme- eenheid Kabel verband (mm2) afgeschermd kabel van 2 zoon 2x0.2 

TECHNISCHE GEGEVENS MACHT 

Ë §1smm 
70mm 

OPMERKING: Strip de uiteinden van beide verbindingsdraden van de voedingskabel, 
zoals in de afbeelding. Let op dat de verbindingsdraden niet deleidingen of andere 
metalen delen aanraken. 

printplaat en 
klemmenbord 

voedingskabel 
deksel printplaat 

klemmenbo 

9. ELECTRISCHE AANSLUITING 

_& OPGELET 
- Voordat men ook maar enige electrische aansluiting maakt moet men eerst controleren dat de eenheid niet meer doorhet net 
wordt gevoed 
- dat de installaties waarop men de apparatuur moet aansluiten aan alle voorschriften voldoen. 
- Gebruik uitsluitend de bijgeleverde kabels. Indien men een beschadigde kabel moet vervangen, mag men uitsluitendkabels met 
een geschikte doorsnede gebruiken. 
- Maak de kabels wat langer dan nodig, dat maakt toekomstig onderhoud gemakkelijker. 
- Sluit een voedingskabel nooit aan door deze doormidden te knippen, hierdoor kan men een steekvlak krijgen. 

TOEGANG TOT HET KLEMMENBORDVAN DE INTERNE EENHEID 
1. Open het voorpaneel van de machine en draai dedrie schroeven los die zich op het rooster bevindenzoals aangegeven in de 
afbeelding. 
2. Draai de schroeven los die de deksel van de print-plaat bevestigen. 

TOEGANG TOT HET KLEMMENBORDVAN DE EXTERNE EENHEID 
1. Verwijder de deksel van het klemmenbord. 
2. Sluit de signaalkabelconnector aan (alleen aanwe-zig bij de versies met verwarmingspomp). 
3. Sluit de draden van de voedingskabel aan het klem-menbord aan volgens de hier afgebeelde elektri-sche schema's. 
4. Klem de kabels vast met de kabelklem. 
5. Zet de deksel weer op zijn plaats. 

8. ELECTRISCHE AANSLUITING 
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OPMERKING: De electronische besturing geeft het startsignaal voor de com-pres- 
sor pas drie minuten na het inschakelen van de spanning. 

- EXTERNE EENHEID 
1. Vibreert het apparaat gedurende bedrijf of maakt het lawaai? 
2. Kunnen het geluid, de luchtstroom of de condenswaterafvoer hinder veroorzaken 
bij de buren? 
3. Zijn er lekken van koelmiddel? 

- INTERNE EENHEID 
1. Doen de toetsen ON/OFF en FAN het op normale wijze? 
2. Doet de toets MODE het op normale wijze? 
3. Doen de toetsen voor het instellen van de set point en van de TIMER het opnor- 
male wijze? 
4. Doen alle controlelampen het? 
5. Zijn de orientatieflappen voor de lucht in orde?6.Wordt het condenswater op de 
juiste manier afgevoerd? 

TEST 
Controleer de volgende punten: 

1. Wikkel wat thermische isolatie om de verbindingsstukken van de interne een-heid 
en plak het vast met isolatieband. 
2. Maak het overtollige deel van de signaalkabel vast aan de leidingen of deexteme 
eenheid. 
3. Maak de leidingen vast aan de muur (eerst thermische isolatie eromheendoen), 
gebruik hiervoor klembanden of plastic kanalen. 
4. Stop het gat in de muur, waar de leidingen doorheen lopen, dicht om regen enbui- 
tenlucht geen kans te geven binnen te komen. 
5. Aan de buitenkant moet men alle onbedekte leidingen isoleren, ook de klep-pen. 
6. Als de leidingen boven het plafond of in een warme en vochtige plaats moe-ten 
worden gelegd, wikkel er dan nog meer isolatiemateriaal omheen (in dehandel 
verkrijgbaar), om condensvorming te voorkomen. 

&OPGELET 
- Gebruik gereedschappen en werktuigen, die geschikt zijn voor dit werk. Let ervoo- 
ral op dat ze niet versleten zijn en dat de handgreep in orde is en goed vastzit. 
Gebruik ze op de juiste manier, zorg dat ze niet naar beneden kunnen vallen en leg 
ze na ieder gebruik op een veilige plaats neer. (Persoonlijk letsel doorrondvliegen- 
de splinters of brokken, inademen van stof, wonden door stoten.snijden, prikken of 
schaven). 
- Bescherm altijd de verbindingskabels en leidingen, omdat beschadigingen eenoor- 
zaak kunnen zijn van gaslekken. (Persoonlijk letsel door brandwonden doorafkoe- 
ling). 
- Vul het koelmiddel voorzichtig bij en houd U aan de voorschriften op de veili-ghei- 
dskaart die bij het koelmiddel hoort, trek beschermende kleding aan envoorkom dat 
het gas plotseling en met kracht uit de bus of fles, of de aircondi-tioner zelf kan stro- 
men. (Persoonlijk letsel: brandwonden door afkoeling). 

9. AFSLUITENDE FASEN 



105 

FOUTZOEKEN - Elect:rische gedeelte - 
Symptoom Controleer Ingreep 

1 - De airconditioner geeft geen teken 1.A - Controleer dat er netspanning is. Zorg dal de netspannilg terugl<omt en 
van leven (geen lampje dat aangaat, 1.B - Controleer of de stekker goed in het zo,g dat ale aanslilingen in orde zijn. 
geen biepgeluidjes), zelfs niet als stopcontact steekt. Steek de stekker er op de iJiste manier in 
men op de toets AUTO (of TEST) 1.C - Controleer of de automatische schake- Zet de aliomatische schakelaa- - op 
drukt op de interne eenheid. laar is afgeslagen. actief. 

1.0 - Controleer dat de keuzeschakelaar niet Zet de keuzeschakelaar op een andere 
op de stopstand staat functie. 

2 - De afstandsbediening doet het 2.A - Controleer of de batterijen van de Vervang de batterijen. 
niet of uitsluitend van heel dichtbij. afstandsbediening niet leeg zijn Verplaats eventueel objecten. 

2.B - Controleer dat er geen hindernissen Ga dichter bij de ain:x>nditiooer staan. 
(gordijnen of meubels) tussen de afstand- 
sbediening en de airconditioner zijn. 
2.C - Controleer dat de afstand tot de aircon- 
ditioner niet te groot is. 

Symptoom Controleer Ingreep 

1 - Er is ijsvorming op de warmtewis- 1.A - Of de ijsafzetti,g alleen op de lage ka'lt van Zoek de lek en vul bij. 
selaar van de interne eenheid. de warmtewisselaar voorkomt er is dan een gas- Maak het luchtfilter schoon. 

lek. Voordat men enige reinigingsoperatie uit- 
1.8- Ijsafzetting op de hele warmtewisselaar: het voert moel men de stekl<er eruit trokken en de 

luchtfilter is verstopt eig,}n schakelaar afschakel6n (risico van etec- 

De kamertemperatuur is laag (< 20° C). tnscne schol<). 
Controleer de kamertemoeratuur. 

2 - Er wordt geen condenswater 2.A - Als de warmtewisselaar van de ilteme eeo- Zoek het lek op 
geproduceerd. heid droog brljft en de airoonditioner trekt veel mil- vervang de warmtewisselaar 

der dan de nomi1a.le stroom dan is er een lek. 

3 - De compressor doet het maar er 3.A- De warmtewisselaar van de externe eemeid · Reinig de warmtewisselaar van de 
wordt weinig gekoeld. is verstopt of bedekt er is in ieder geval geen externe eenheid 

goede warmteuil'Msseling. · Maak de ribben van de warmtewis- 
3.B - De ribben van de warmte<Msselaar in de selaar in de externe eenheid recht. 
externe eenheid zijn verbogen 

4 - De luchttemperatuur is laag maar 4.A - Het fitter van de interne eenheid is verstopt. 
· Maak het filter schoon .. 4.8 - De kJcht cirwleert bimenin de ilteme eeo- 

er wordt toch maar weinig gekoeld. heid. Zorg dat de lucht vrij kan circuleren. 

4.C • De machine is niet g:,ecl gedimensioneerd of Vervang de machine of verhelp de 
overbelast (bijvoorbeeld warmtebronnen, te veel oorzaken van de overbelasting. 

mensen in de kamer, ... ). 

5 - De compressor komt niet op gang. 5.A-De COl1l)reSS(Y is heet afgeslagen doorther- · Wachten tot de temperatuur daalt. 
mische bevellgng. 

6 - De machine komt na enkele minu- 6.A- De venb1atorvan de ilteme eenheid is kapot- · Vervang de motor. 
ten bedrijf tot stilstand. guasto. · Gebruik uitsluitend originele reser 

veonderdelen. 

CONTROLES ZONDER INSTRUMENTEN 
- Het functioneren in bedrijfsmodus Koeling 
- Controles op het oog van de interne eenheid 

&OPGELET 
- Voordat men ook maar enige ingreep verricht moet men eerst controleren dat de eenheid niet meer door het net wordtgevoed- 
Controleer dat de installaties waarop men de apparatuur moet aansluiten aan alle voorschriften voldoen. 

9. AFSLUITENDE FASEN 
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