
SPLIT-TYPE ROOM AIR CONDITIONER 

Installatiehandleiding 










BELANGRIJKE NOTITIE: 
Lees deze handleiding goed voor het installeren  
of het gebruiken van de nieuwe air conditioning unit.  
Bewaar deze handleiding voor toekomstige referentie.
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    Veiligheidsvoorschriften 

Lees veiligheidsmaatregelen voor gebruik en installatie 
Onjuiste installatie door het negeren van instructies kan ernstige schade of letsel veroorzaken. 
De ernst van mogelijke schade of letsel wordt geclassificeerd als een WAARSCHUWING of 
VOORZICHTIG.


	

Elektrische waarschuwingen
• Gebruik alleen het voorgeschreven netsnoer. Als het netsnoer beschadigd is, moet het worden vervangen door 

de fabrikant, zijn serviceagent of personen met vergelijkbare kwalificaties om gevaar te voorkomen.

• Houd de stekker schoon. Verwijder stof of vuil dat zich op of rond de stekker ophoopt. Vuile stekkers kunnen 

brand of een elektrische schok veroorzaken.

• Trek niet aan het netsnoer om de eenheid los te koppelen. Houd de stekker stevig vast en trek deze uit het 

stopcontact. trekken

• direct op het snoer kan het beschadigen, wat kan leiden tot brand of een elektrische schok.

• Wijzig de lengte van het netsnoer niet en gebruik geen verlengsnoer om het apparaat van stroom te voorzien. 

Deel het stopcontact niet met andere apparaten. Onjuiste of onvoldoende stroomvoorziening kan brand of 
elektrische schokken veroorzaken.


• Het product moet tijdens de installatie correct worden geaard, anders kan er een elektrische schok optreden.

• Volg voor alle elektrische werkzaamheden alle lokale en nationale bedradingsnormen, voorschriften en de 

installatie handleiding. Sluit de kabels stevig aan en klem ze stevig vast om te voorkomen dat externe krachten 
de terminal beschadigen. Onjuiste elektrische verbindingen kunnen oververhit raken en brand veroorzaken, maar 
ook shock. Alle elektrische verbindingen moeten worden gemaakt volgens het elektrisch aansluitschema op de 
panelen van de binnen- en buitenunits.


• Alle bedrading moet op de juiste manier zijn geplaatst om ervoor te zorgen dat het deksel van de besturingskaart 
goed kan sluiten. Als het deksel van de besturingskaart niet goed is gesloten, kan dit leiden tot corrosie en 
kunnen de verbindingspunten op de terminal warm worden, vlam vatten of een elektrische schok veroorzaken.


• Als de voeding wordt aangesloten op vaste bedrading, een meerpolig scheidingsapparaat met ten minste 3 mm 
vrije ruimte in alle polen en een lekstroom die groter kan zijn dan 10 mA, waarbij het aardlekapparaat (RCD) een 
nominale resterende bedrijfsstroom heeft van niet meer dan 30 mA , en ontkoppeling moet worden opgenomen in 
de vaste bedrading in overeenstemming met de bedradingsregels.

Let op de specificaties van de zekering
De printplaat (PCB) van de airconditioner is ontworpen met een zekering om overstroombeveiliging te 
bieden. De specificaties van de zekering zijn afgedrukt op de printplaat, zoals:

Binnenunit: T3.15AL / 250VAC, T5AL / 250VAC, T3.15A / 250VAC, T5A / 250VAC, etc.

Buitenunit: T20A / 250VAC (<= 18000Btu / h-eenheden), T30A / 250VAC (> 18000Btu / h-eenheden)

(Niet van toepassing op de eenheden zonder printplaat (PCB))

OPMERKING: Voor de units met koelmiddel R32 of R290 kan alleen de explosieveilige keramische 
zekering worden gebruikt.
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Dit symbool geeft aan dat het negeren van instructies de dood of ernstig 
letsel kan veroorzaken.

Dit symbool geeft aan dat het negeren van instructies kan leiden tot matig 
letsel aan uzelf of schade aan uw apparaat of andere eigendommen.

WAARSCHUWING

VOORZICHTIG



1. De installatie moet worden uitgevoerd door een erkende dealer of specialist. Een defecte installatie 
kan waterlekkage, elektrische schokken of brand veroorzaken.

2. De installatie moet worden uitgevoerd volgens de installatie-instructies. Onjuiste installatie kan 
waterlekkage, elektrische schokken of brand veroorzaken.

(In Noord-Amerika moet de installatie alleen door bevoegd personeel worden uitgevoerd in 
overeenstemming met de vereisten van NEC en CEC.)

3. Neem contact op met een erkende onderhoudstechnicus voor reparatie of onderhoud van dit 
apparaat. Dit apparaat moet worden geïnstalleerd in overeenstemming met de nationale 
bedradingsvoorschriften.

4. Gebruik alleen de meegeleverde accessoires, onderdelen en gespecificeerde onderdelen voor 
installatie. Het gebruik van niet-standaard onderdelen kan waterlekkage, elektrische schokken, brand 
veroorzaken en kan ervoor zorgen dat het apparaat defect raakt.

5. Installeer het apparaat op een stevige locatie die het gewicht van het apparaat kan dragen. Als de 
gekozen locatie het gewicht van het apparaat niet kan dragen, of als de installatie niet correct wordt 
uitgevoerd, kan het apparaat vallen en ernstig letsel en schade veroorzaken.

6. Installeer afvoerleidingen volgens de instructies in deze handleiding. Onjuiste afvoer kan waterschade 
veroorzaken aan uw huis en eigendommen.

7. Installeer eenheden met een extra elektrische verwarming niet op minder dan 1 meter van brandbare 
materialen.

8. Installeer het apparaat niet op een locatie die kan worden blootgesteld aan lekken van brandbare 
gassen. Als zich rond de unit brandbaar gas ophoopt, kan dit brand veroorzaken.

9. Schakel de stroom niet in voordat alle werkzaamheden zijn voltooid.

10. Raadpleeg ervaren onderhoudstechnici voor het verplaatsen of verplaatsen van de airconditioner

ontkoppeling en herinstallatie van de eenheid.

11.Hoe het apparaat op zijn ondersteuning te installeren, lees de informatie voor details in "binnenunit

installatie” en “installatie buitenunit”

 WAARSCHUWING VOOR PRODUCTINSTALLATIE

1. Installatie (ruimte)

- Dat de installatie van leidingwerk tot een minimum moet worden beperkt.

- Dat leidingwerk moet worden beschermd tegen fysieke schade.

- Dat naleving van de nationale gasregelgeving moet worden nageleefd.

- Dat mechanische verbindingen toegankelijk moeten zijn voor onderhoudsdoeleinden.

- In gevallen waarin mechanische ventilatie is vereist, moeten ventilatieopeningen vrij van obstakels 

worden gehouden.

- Wanneer het product wordt weggegooid, moet dit gebaseerd zijn op nationale voorschriften en 

correct worden verwerkt.

2. Onderhoud

- Iedereen die betrokken is bij het werken aan of breken in een koudemiddelcircuit moet een actueel 

geldig certificaat hebben van een door de industrie erkende beoordelingsautoriteit, die hun 
competentie machtigt om koelmiddelen veilig te behandelen in overeenstemming met een door de 
industrie erkende beoordelingsspecificatie.


- Onderhoud mag alleen worden uitgevoerd zoals aanbevolen door de fabrikant van de apparatuur. 
Onderhoud en reparatie waarbij de hulp van ander bekwaam personeel is vereist, moeten worden 
uitgevoerd onder toezicht van de persoon die bevoegd is voor het gebruik van ontvlambare 
koelmiddelen.


3. Gebruik geen andere middelen om het ontdooiproces te versnellen of schoon te maken, anders dan 
door de fabrikant aanbevolen.

 VOORZICHTIG MET GEBRUIK R32/R290 KOELMIDDEL
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4. Het apparaat moet worden opgeslagen in een ruimte zonder continu werkende ontstekingsbronnen 
(bijvoorbeeld: open vuur, een werkend gasapparaat of een werkende elektrische kachel)

5. Niet doorboren of verbranden.

6. Houd er rekening mee dat koelmiddelen mogelijk geen geur bevatten.

7. Wees voorzichtig dat er geen vreemde stoffen (olie, water, enz.) In de leidingen komen. Ook wanneer

bewaar de leidingen, dicht de opening goed af door dicht te knijpen, plakband, enz.

Voor binnenunits, gebruik R32 flareless joint assy alleen bij het aansluiten van de binnenunit en het 
aansluiten van leidingen (bij aansluiting binnen). Gebruik van pijpen, flareless moer of flare moeren 
anders dan gespecificeerd, kan leiden tot productstoringen, barsten van leidingen of letsel als gevolg 
van hoge interne druk van de koelmiddelcyclus veroorzaakt door instroomlucht.

 VOORZICHTIG MET GEBRUIK R32/R290 KOELMIDDEL

 WAARSCHUWING
Het apparaat moet worden opgeslagen in een goed geventileerde ruimte waar de grootte van de ruimte 
overeenkomt met de

ruimte als specificatie voor bediening.

Voor R32-koelmiddelmodellen:

Het apparaat moet worden geïnstalleerd, bediend en opgeslagen in een ruimte met een vloeroppervlak 
van meer dan 4 m².

Het apparaat mag niet in een niet-geknikte ruimte worden geïnstalleerd, als die ruimte kleiner is dan 4 m. 
Voor R290-koelmiddelmodellen is de minimale benodigde ruimtegrootte:

<= 9000Btu / h-eenheden: 13m²,> 9000Btu / h en <= 12000Btu / h-eenheden: 17m²> 12000Btu / h en <= 
18000Btu / h-eenheden: 24m²





Verklaring van symbolen die worden weergegeven op de binnenunit of buitenunit (voor de R32/R290 
koelmiddelunits):

WAARSCHUWING
Dit symbool geeft aan dat dit apparaat een ontvlambaar koelmiddel 
gebruikt. Als het koelmiddel lekt en wordt blootgesteld aan een 
externe ontstekingsbron, is er brandgevaar.

VOORZICHTIG Dit symbool geeft aan dat de gebruikershandleiding nauwkeurig 
gelezen moet worden.

VOORZICHTIG Dit symbool geeft aan dat onderhoudspersoneel met deze apparatuur 
moet omgaan aan de hand van de installatiehandleiding.

VOORZICHTIG

VOORZICHTIG Dit symbool geeft aan dat er informatie beschikbaar is, zoals de 
bedieningshandleiding of de installatiehandleiding.
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WAARSCHUWING: Installatie, onderhoud en 
buitenbedrijfstelling mogen alleen worden uitgevoerd zoals 
aanbevolen door de apparatuurfabrikant. Onderhoud en 
reparatie waarbij de hulp van ander bekwaam personeel is 
vereist, moeten worden uitgevoerd onder toezicht van de 
persoon die bevoegd is voor het gebruik van ontvlambare 
koelmiddelen. Raadpleeg voor meer informatie het gedeelte van 
"Informatie onderhoud". (Dit is alleen vereist voor het apparaat 
dat koelmiddel R32 / R290 gebruikt).



Accessoires 
Het aircosysteem wordt geleverd met de volgende accessoires. Gebruik alle installatiedelen en 
accessoires om de airconditioner te installeren. Onjuiste installatie kan water tot gevolg hebben

lekkage, elektrische schokken en brand, of veroorzaken dat de apparatuur defect raakt. De items die niet 
bij de airconditioner zijn inbegrepen, moeten apart worden gekocht.


Naam Hoeveelheid

Montageplaat 1

Verzekeringsplug 5

Bevestigingsschroef montageplaat 5

Afstandsbediening 1

Bevestigingsschroef afstandsbedieninghouder 2

Afstandsbedieninghouder 1

AAA-batterij 2

Verzegelring 1

Afvoerkoppeling 1

Gebruikershandleiding 1

Installatiehandleiding 1

Afstandsbedieninginstructie 1

Luchtverfrissingsfilter 1

Snel verbindende koelmiddelleiding 1

Geluidswerend vel 2
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OPMERKING: De installatie moet worden uitgevoerd in overeenstemming met de vereisten van lokale en 
nationale normen. De installatie kan op verschillende plaatsen enigszins verschillen.


1. Muurbevestigingsplaat

2. Voorpaneel

3. Stroomkabel (sommige units)

4. Luchtstroomjaloezie

5. Functioneel filter (sommige units)

6. Afvoerpijp

7. Signaalkabel

8. Koelmiddelpijp

9. Afstandsbediening

10. Afstandsbedieninghouder (sommige units)

11. Buitenunit stroomkabel (sommige units)

OPMERKING OVER ILLUSTRATIES
Illustraties in deze handleiding dienen ter toelichting. Werkelijke vorm van uw binnenunit kan licht 
afwijken. De daadwerkelijke vorm is leidend. 
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INSTALLATIE VAN DE APPARATEN

Installatievolgorde
1. Plek van buitenunit en binnenunit bepalen
2. Buitenunit installeren (details zie hieronder)
3. Binnenunit installeren (details zie hieronder)
���2VLSSLPKPUN�PUZ[HSSLYLU��KL[HPSZ�aPL�OPLYVUKLY�
5. Condensslang aansluiten (details zie hieronder)
6. Elektrische verbindingen aansluiten (details zie hieronder)
���-\UJ[PLZ�[LZ[LU��KL[HPSZ�aPL�OPLYVUKLY�

Keuze van de positie van de apparaten 
� De binnenunit moet op een plek worden geïnstalleerd die aan de volgende eisen voldoet: 
� In de ruimte moeten zowel de installatie als het onderhoud gemakkelijk uit te voeren zijn. 
� De luchtstroom kan de gehele ruimte bereiken 
� De binnenunit mag niet direct aan de warmtestraling of direct aan de warme luchtstroom van 

verwarmingstoestellen zijn blootgesteld. 
� De binnenunit moet minstens een meter afstand tot TV- en radiotoestellen hebben om 

ontvangststoringen te vermijden. 
� Let op de tussenruimtes van de buitenunit tot muur, plafond en vloer.

AANBRENGEN VAN DE MONTAGEPLAAT

ATTENTIE:
De montageplaat is stabiel genoeg om het gewicht van de binnenunit te dragen en geen trillingen over 
te brengen.
1. Monteer de montageplaat in horizontale richting 

���+L�WVZP[PL�]HU�KL�Ä_H[PLWSHH[�[V[�KL�I\P[LUVT[YLR�]HU�KL�IPUULU\UP[!�aPL�ZJOL[Z�

Buitenomtrek binnenunit                                      

���+L�Ä_H[PLWSHH[�TL[���WS\NNLU����TT��LU�OPLYTLL�V]LYLLURVTLUKL�ZJOYVL]LU�]HZ[THRLU�

Minimale afstand
tot de wand 120mmMinimale afstand

tot de wand 120mm

Pijpafvoer links

Pijpafvoer rechts

4\\YIVYPUN�¥����TT
voor achterwaartse
pijpuitlaat

Minimale afstand tot het plafond 
150 mm



Stap 3: Boor muurgat voor verbindingsbuizen 
1. Bepaal de locatie van het muurgat op basis 

van de positie van de montageplaat. 
Raadpleeg Afmetingen van montageplaat.


2. Boor met een kernboor van 65 mm (2,5 inch) 
of 90 mm (3,54 inch) (afhankelijk van de 
modellen) gat in de muur. Zorg ervoor dat het 
gat onder een lichte neerwaartse hoek 
geboord wordt, zodat het buiteneinde van het 
gat ongeveer 5 mm tot 7 mm (0.2-0.275 in) 
lager is dan het binneneinde. Dit zorgt voor 
een goede waterafvoer.


3. Plaats de beschermende muurmanchet in het 
gat. Dit beschermt de randen van het gat en 
helpt het afdichten wanneer u klaar bent met 
het installatieproces.  
OPMERKING: Wanneer de verbindingsleiding 
aan de gaszijde 16 mm (5 / 8in) of meer is, 
moet het muurgat 90mm (3.54in) zijn.


	 Binnen	        Muur	 Buiten


     Juiste bevestigingsoriëntatie montageplaat  

Let bij het boren van het gat in de muur op draden, 
leidingen en andere gevoelige componenten.

 WAARSCHUWING

AFMETINGEN MONTAGEPLAAT

Verschillende modellen hebben verschillende 
montageplaten. Voor de verschillende 
aanpassingsvereisten kan de vorm van de 
montageplaat enigszins verschillen. Maar de 
installatieafmetingen zijn hetzelfde voor dezelfde 
maat binnenunit.

Zie bijvoorbeeld Type A en Type B:
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Stap 4: Bereid de koelmiddelleidingen voor 
De koelmiddelleiding bevindt zich in een 
isolatiehuls die aan de achterkant van de unit is 
bevestigd. U moet de leidingen voorbereiden 
voordat u deze door het gat in de muur leidt.


Unit is instelbaar 
Houd er rekening mee dat de haken op de 
montageplaat kleiner zijn dan de gaten aan de 
achterkant van de eenheid. Als u vindt dat er niet 
voldoende ruimte is om ingebedde leidingen aan 
te sluiten op de binnenunit, kan de unit links of 
rechts worden aangepast met ongeveer 30-50 
mm (1,25-1,95 inch), afhankelijk van het model


Verplaats naar links of rechts

Fig.4.4


4.1 Benodigd gereedschap 
-U hebt de volgende hulpmiddelen nodig om deze 
installatiewerkzaamheden correct uit te voeren:

1x steeksleutel, 19 mm

1x steeksleutel, 22 mm / 24 mm

1x steeksleutel, 24 mm / 27 mm

1x inbussleutel, 5 mm

1x Philips schroevendraaier

1x lekdetectiespray of alternatief zeepsop (water / 
wasmiddelmix)


4.2 Belangrijke informatie 
• Volg de gedetailleerde instructies voor het 

aansluiten van de koelmiddelleidingen op de 
binnenunit en buitenunit. We kunnen alleen een 
garantie geven als de pijpen correct zijn 
geïnstalleerd zoals beschreven in de instructies. 


• Verwijder de afdichtkappen en stoppers pas vlak 
voordat u de leidingen installeert.


• Zorg ervoor dat de snelkoppelingen absoluut 
vuilvrij zijn om lekkage te voorkomen. Vocht of 
vreemde voorwerpen hebben een nadelige 
invloed op de werking van de snelkoppelingen, 
wat kan leiden tot verlies van koelmiddel (niet 
gedekt door de garantie).


• Installeer koelleidingen alleen buitenshuis bij 
droog weer.


• De koelmiddelleidingen mogen niet worden 
geïnstalleerd en vervolgens worden gepleisterd.


• Zorg ervoor dat er nooit koelmiddel in het milieu 
terechtkomt. Onjuist gebruik van koelmiddel kan 
schadelijk zijn voor de gezondheid. Draag altijd 
werkhandschoenen en een veiligheidsbril bij het 
hanteren van koelmiddel.


• Rook niet tijdens de installatiewerkzaamheden. 
De apparatuur mag nooit worden gebruikt 

zonder aangesloten koelmiddelleidingen, anders 
wordt de apparatuur onmiddellijk beschadigd.


• De schroefverbindingen mogen alleen worden 
vastgezet met de juiste steeksleutel.


Koelmiddelleiding koppeling (beide uiteinden):


 
fig. 4.5


OPMERKING: Om onderscheid te maken tussen 
de connectoren die op de binnenunit en de 
buitenunit moeten worden aangesloten, zijn de 
connectoren van de koelmiddelleiding gemarkeerd 
met "A", "B", "C" en "D". Zorg ervoor dat de 
markeringen op de connectoren hetzelfde zijn 
voor respectievelijk binnen en buiten tijdens het 
aansluiten.


• Vergeet niet dat als ze met te weinig koppel 
worden vastgedraaid, ze zullen lekken, maar als 
ze met te veel koppel worden vastgedraaid, 
kunnen de schroefverbindingen schade 
oplopen. Als u niet zeker bent over het zelf 
aansluiten van de connectoren van de 
koelmiddelleiding, is het noodzakelijk dat u 
contact opneemt met uw klantenservice of een 
koelbedrijf.


Belangrijk! De EQ-kleppen zijn alleen ontworpen 
voor eenmalige installatie. Hun afdichting kan niet 
worden gegarandeerd als ze bij meer dan één 
gelegenheid worden geïnstalleerd. Hierdoor 
vervalt ook de garantie.  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KABELAANSLUITING BINNENUNIT

INSTALLEREN KOELLEIDINGEN AAN DE BINNENUNIT 

Belangrijke adviezen: houdt u beslist aan de hieronder vermelde instructies. De garantie geldt alleen 
wanneer u deze gebruiksaanwijzing juist hebt opgevolgd.

� Verwijder de beschermende afdekkingen van de leidingen en de kleppen.
� Teneinde na het aansluiten lekkages te vermijden, let er vooral op om stof en vuil van het 

schroefdraad en de steunvlakken van de verbindingsdelen te verwijderen. 
� Houd de aan te sluiten leidingen droog, zodat er geen vocht in het koelcircuit binnendringt
� Let Bij verzonken inbouw op voldoendekanaalgrootte. Enkel los inbouwen om koude- resp. 

warmteuitzetting van de koelleidingen mogelijk te kunnen maken. 
� Draag handschoenen om eventuele verbrandingen door uitlopend koelmiddel vloeistof, 

verwondingen door de installatie van de units of aan het gereedschap, te vermijden.
� De schroefmoeren moeten met steeksleutels in de juiste maten worden vastgetrokken.
� Worden deze onvoldoende vastgetrokken, dan ontstaan lekkages. Worden de moeren te krachtig 

vastgetrokken, dan kunnen de verbindingsdelen worden beschadigd en eveneens lekkages 
ontstaan. 

� Koppelinstelling van de koelleiding koppelingen 50 Nm (komt overeen met een kracht van ca. 200 N 
(20 kp) aan een passende steeksleutel DIN 3110).

� 5LLT�IPQ�[^PQMLS�JVU[HJ[�VW�TL[�LLU�NLJLY[PÄJLLYKL�]HRTHU�
� Neem de apparaten nooit in gebruik wanneer de koelleidingen niet aangesloten c.q. de kleppen niet 

geopend zijn. De apparaten kunnen hierdoor permanent worden beschadigd.
� Bij het niet naleven bestaat er geen aanspraak op garantie.
� De snelkoppelingen zijn voor een 5-malige herhaalmontage ontworpen. Vaker monteren kan leiden 

tot lekkage. 

Aansluitingen voor elektrokabel

Opklapbaar deksel

Verwijder de kap om
de kabels aan te sluiten
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Om de verbindingen van de leidingen te vereenvoudigen, zijn de afzonderlijke verbindingselementen 
met A en B gekenmerkt. Zorg ervoor dat de verschillende markeringen van de leidingen overeenkomen 
met die van de apparaten. 

Aansluiten koelleiding op de binnenunit
� Zorg ervoor dat de diameter met de markeringen overeenkomen. 
� Breng het koppelingsstuk van de leiding aan het koppelingselement van het apparaat aan. 
� Zorg ervoor dat de leidingen op één lijn liggen en de vlakken van de beide koppelingsdelen parallel 

zijn. 
� Schroef het koppelingsdeel met een paar handomwentelingen aan.

Vastdraaien
� Houd schroefmoer A met steeksleutel 22 vast en verdraai deze niet!
� +YHHP�ZJOYVLMTVLY�)�TL[�Z[LLRZSL\[LS����]HZ[�

LET OP
� Zorg ervoor dat de leiding tijdens het vastdraaien niet wordt verdraaid (wegens gevaar van breuk).

A

B

B

A
binnenunit

koelleiding



Stap 5: Sluit de afvoerslang aan 
Standaard is de afvoerslang aan de linkerkant van 
het apparaat bevestigd (wanneer u naar de 
achterkant van het apparaat kijkt). Het kan echter 
ook aan de rechterkant worden bevestigd. 
Bevestig de afvoerslang aan dezelfde kant als 
waar uw koelmiddelleiding uit de unit komt, voor 
een goede afvoer.

• Wikkel het verbindingspunt stevig met Teflon 

tape om te zorgen voor een goede afdichting en 
om lekken te voorkomen.


• Verwijder het luchtfilter en giet een kleine 
hoeveelheid water in de afvoerbak om te zorgen 
dat het water soepel uit de unit stroomt.


Zorg dat er geen     	 	 Knikken in de afvoer-

Knikken in de pijp zitten	 pijp zullen water 

Voor juiste afvoer	 	 opslaan.


Knikken in de afvoer-	 	 Plaats het uiteinde 

Pijp zullen water opslaan	 van de afvoerpijp

	 	 	 	 niet in water. Dit 	
	 	 	 	 zorgt voor lekken.


OPMERKING OVER AFVOERPIJP-PLAATSING

Zorg ervoor dat de afvoerpijp zoals op de 
afbeelding geplaatst is.

PLAATS EEN DOP OP DE NIET GEBRUIKTE 
AFVOER

Om ongewenste lekken te voorkomen, moet u 
het ongebruikte afvoergat dichten met de 
meegeleverde rubberen plug.

LEES DEZE VOORSCHRIFTEN VOORDAT U ELK 
ELEKTRISCH WERK UITVOERT

1. Alle bedrading moet voldoen aan de lokale 
en nationale elektrische voorschriften en 
voorschriften en moet worden geïnstalleerd 
door een erkende elektricien.


2. Alle elektrische aansluitingen moeten worden 
gemaakt volgens het elektrisch 
aansluitschema op de panelen van de 
binnen- en buitenunits.


3. Stop onmiddellijk met werken als er een 
ernstig veiligheidsprobleem is met de 
stroomvoorziening. Leg uw redenering uit 
aan de klant en weiger het apparaat te 
installeren totdat het veiligheidsprobleem 
correct is opgelost.


4. De voedingsspanning moet binnen 90-110% 
van de nominale spanning liggen. 
Onvoldoende stroomvoorziening kan 
storingen, elektrische schokken of brand 
veroorzaken.


5. Als u de voeding aansluit op vaste 
bedrading, installeer dan een 
overspanningsbeveiliging en 
hoofdvoedingsschakelaar met een capaciteit 
van 1,5 keer de maximale stroom van de 
unit.


6. Als u stroom aansluit op vaste bedrading, 
moet een schakelaar of stroomonderbreker 
die alle polen loskoppelt en een 
contactscheiding heeft van minimaal 1 / 8in 
(3 mm) worden opgenomen in de vaste 
bedrading. De gekwalificeerde technicus 
moet een goedgekeurde stroomonderbreker 
of schakelaar gebruiken.


7. Sluit het apparaat alleen aan op een 
afzonderlijke aftakcircuituitgang. Sluit geen 
ander apparaat op dat stopcontact aan.


8. Zorg ervoor dat u de airconditioner goed 
aardt.


9. Elke draad moet stevig zijn aangesloten. 
Losse bedrading kan de terminal 
oververhitten, resulterend in 
productstoringen en mogelijk brand.


10. Laat de draden niet in aanraking komen met 
of rusten tegen koelmiddelslangen, de 
compressor of bewegende delen binnen de 
eenheid.


11. Als het apparaat een extra elektrische 
verwarming heeft, moet dit worden 
geïnstalleerd op ten minste 1 meter afstand 
van brandbare materialen.


12. Raak de elektrische componenten nooit aan 
nadat de voeding is uitgeschakeld, om 
elektrische schokken te voorkomen. Wacht 
na het uitschakelen van de stroom altijd 10 
minuten of langer voordat u de elektrische 
componenten aanraakt.
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Stap 6: Verbind signaalkabel 
De signaalkabel maakt communicatie mogelijk 
tussen de binnen- en buitenunits. U moet eerst de 
juiste kabelmaat kiezen voordat u deze 
voorbereidt op de aansluiting.

Kabeltypes 
• Indoor stroomkabel:

	 H05VV-F of H05V2V2-F

• Outdoor stroomkabel: 

H07RN-F

• Signaalkabel: H07RN-F


minimale dwarsdoorsnede van voedings- en 
signaalkabels 

NOORD AMERIKA 

OVERIGE REGIO'S 

Kies de juiste kabeldikte 
De grootte van de benodigde voedingskabel, 
signaalkabel, zekering en schakelaar wordt 
bepaald door de maximale stroom van het 
apparaat. De maximale stroom wordt aangegeven 
op het typeplaatje op het zijpaneel van het 
apparaat. Raadpleeg dit typeplaatje om de juiste 
kabel, zekering of schakelaar te kiezen.


1. Open voorpaneel van de binnenunit

2. Gebruik een schroevendraaier om de 

bedradingsdoos te openen. Dit laat het 
aansluitblok zien.


3. Schroef de kabelklem onder het aansluitblok los 
en leg deze opzij.

4. Kijk naar de achterkant van het apparaat en 
verwijder het plastic paneel links onderaan.

5. Voer de signaaldraad door deze gleuf, van de 
achterkant van het apparaat naar de voorkant.

6. Kijk naar de voorkant van de unit, sluit de draad 
aan volgens het bedradingsschema van de 
binnenunit, sluit de u-lip aan en schroef elke draad 
stevig vast op de bijbehorende aansluiting.


7. Nadat u hebt gecontroleerd of elke verbinding 
goed is bevestigd, gebruikt u de kabelklem om de 
signaalkabel aan het apparaat te bevestigen. 
Schroef de kabelklem stevig vast.

8. Plaats de draadafdekking aan de voorkant van 
het apparaat en het plastic paneel aan de 
achterkant terug.


ALVORENS ELK ELEKTRISCH OF 
BEDRADINGSWERK UIT TE VOEREN, SCHAKEL 
DE HOOFDVOEDING NAAR HET SYSTEEM UIT.

 WAARSCHUWING

Amperage apparaat (A) AWG

10 18

13 16

18 14

25 12

Nominale stroom van 
het apparaat (A)

Nominale 
dwarsdoorsnede (mm2)

> 3 & < 7 0,75

> 6 & < 11 1

> 10 & < 17 1,5

>16 & < 26 2,5

> 25 & < 33 4

> 32 & < 41 6

ALLE BEDRADING MOET STRIKT UITGEVOERD 
WORDEN VOLGENS HET BEDRADINGSSCHEMA 
GELEGEN OP DE ACHTERKANT VAN HET 
VOORPANEEL VAN DE BINNENUNIT.

 WAARSCHUWING

VERWISSEL DE SPANNING EN DE NULDRAAD 
NIET OM 
Dit is gevaarlijk en kan ervoor zorgen dat de 
airconditioning defect raakt.

 VOORZICHTIG

HET BEDRADINGSPROCES KAN PER MODEL EN 
REGIO VERSCHILLEN.

 OPMERKING OVER BEDRADING
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Stap 7: Wikkelen en kabels 
Voordat u de leidingen, afvoerslang en de 
signaalkabel door het muurgat voert, moet u ze 
bundelen om ruimte te besparen, te beschermen 
en te isoleren (niet van toepassing in Noord-
Amerika).

1. Bundel de afvoerslang, koelmiddelleidingen en 

signaalkabel zoals hieronder weergegeven:


2. Bevestig de afvoerslang met behulp van 
zelfklevende vinyltape aan de onderkant van de 
koelmiddelleidingen.

3. Wikkel de signaaldraad, de koelmiddelleidingen 
en de afvoerslang stevig samen met isolatieband. 
Controleer nogmaals of alle items zijn gebundeld.


Stap 8: Binnenunit monteren 
Als u nieuwe verbindingsleidingen hebt 
geïnstalleerd op de buitenunit, doet u het 
volgende:

1. Ga door naar stap 4 als u de koelmiddelleiding 
al door het gat in de muur bent gepasseerd.

2. Controleer anders dubbel of de uiteinden van 
de koelmiddelleidingen zijn afgedicht om te 
voorkomen dat vuil of vreemde materialen in de 
leidingen komen.

3. Leid de gewikkelde bundel koelmiddelleidingen, 
afvoerslang en signaaldraad langzaam door het 
gat in de muur.

4. Haak de bovenkant van de binnenunit op de 
bovenste haak van de montageplaat.

5. Controleer of de eenheid stevig is vastgehaakt 
bij de montage door lichte druk uit te oefenen op 
de linker- en rechterkant van de eenheid. Het 
apparaat mag niet schudden of verschuiven.

6. Druk met gelijkmatige druk op de onderste helft 
van het apparaat. Blijf duwen totdat het apparaat 
op de haken langs de onderkant van de 
montageplaat klikt.

7. Controleer nogmaals of het apparaat stevig is 
bevestigd door lichte druk uit te oefenen op de 
linker- en rechterkant van het apparaat.  

AFVOERPIJP MOET ONDERAAN ZITTEN

Zorg ervoor dat de afvoerslang zich onderaan de 
bundel bevindt. Als u de afvoerslang bovenop 
de bundel plaatst, kan de opvangbak overlopen, 
wat kan leiden tot brand of waterschade.

VERVLECHT DE SIGNAALKABEL NIET MET 
ANDERE KABELS

Bij het bundelen van deze items, mag u de 
signaalkabels niet met elkaar verweven of 
kruisen met andere bedrading.

VERVLECHT DE SIGNAALKABEL NIET MET 
ANDERE KABELS

Houd bij het inpakken van de bundel de 
uiteinden van de leidingen onverpakt. U moet er 
toegang toe hebben om aan het einde van het 
installatieproces op lekken te testen (zie het 
gedeelte Elektrische controles en Lekcontroles 
in deze handleiding).
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Installeer het apparaat door de lokale codes en 
voorschriften te volgen. Er kunnen verschillen zijn 
tussen de verschillende regio’s.


Stap 1: Kies installatielocatie 
Voordat u de buitenunit installeert, moet u een 
geschikte locatie kiezen. Hieronder volgen normen 
die u helpen bij het kiezen van een geschikte 
locatie voor het apparaat.


Juiste installatielocaties voldoen aan de 
volgende normen: 
• Voldoet aan alle ruimtelijke vereisten die worden 

weergegeven in Vereisten voor installatieruimte 
hierboven.


• Goede luchtcirculatie en ventilatie

• Stevig en solide - de locatie kan het apparaat 

ondersteunen en zal niet trillen

• Geluid van het apparaat zal anderen niet storen

• Beschermd tegen langdurige periodes van direct 

zonlicht of regen

• Wanneer sneeuwval wordt verwacht, brengt u 

het apparaat boven het basiskussen omhoog 
om ijsvorming en schade aan de spoel te 
voorkomen. Monteer het apparaat hoog genoeg 
om boven de gemiddelde verzamelde 
sneeuwval te liggen. De minimale hoogte moet 
45 cm zijn.


Installeer het apparaat NIET op de volgende 
locaties: 
• In de buurt van een obstakel dat luchtinlaten en 

-uitlaten blokkeert

• In de buurt van een openbare straat, drukke 

gebieden, of waar lawaai van het apparaat 
anderen zal storen


• In de buurt van dieren of planten die schade 
kunnen oplopen door de afvoer van hete lucht


• In de buurt van elke bron van brandbaar gas

• Op een locatie die wordt blootgesteld aan grote 

hoeveelheden stof

• Op een locatie die wordt blootgesteld aan 

overmatige hoeveelheden zoute lucht


SPECIALE OVERWEGINGEN VOOR EXTREEM 
WEER

Als het apparaat wordt blootgesteld aan 
hevige wind: 
Installeer het apparaat zodanig dat de 
luchtafvoerventilator een hoek van 90 ° maakt 
met de windrichting. Bouw indien nodig een 
barrière voor het apparaat om het tegen extreem 
zware wind te beschermen. Zie onderstaande 
figuren.
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Buitenunit installatie 

Installatieinstructies - Buitenunit

Als het apparaat vaak wordt blootgesteld aan 
hevige regen of sneeuw: 
Bouw een schuilplaats boven het apparaat om 
het te beschermen tegen regen of sneeuw. Pas 
op dat u de luchtstroom rond het apparaat niet 
blokkeert.

Als het apparaat vaak wordt blootgesteld aan 
zoute lucht (kust): 
Gebruik een buitenunit die speciaal is ontworpen 
om corrosie te weerstaan.



Stap 2: Installeer de afvoeraansluiting (alleen 
warmtepompunit) 
Voordat u de buitenunit vastschroeft, moet u de 
aftapvoeg aan de onderkant van de unit 
installeren. Merk op dat er twee verschillende 
soorten afvoerverbindingen zijn, afhankelijk van 
het type buitenunit.


Als de afvoeraansluiting wordt geleverd met 
een rubberen afdichting (zie afbeelding A), doet 
u het volgende:

1. Breng de rubberen afdichting aan op het 
uiteinde van de aftapvoeg die wordt aangesloten 
op de buitenunit.

2. Steek de aftapvoeg in het gat in de bodem van 
het apparaat.

3. Draai de aftapvoeg 90 ° totdat deze op zijn 
plaats klikt met de voorkant van het apparaat in 
de gaten.

4. Sluit een verlenging van de afvoerslang (niet 
inbegrepen) aan op de afvoeraansluiting om water 
uit de unit te leiden tijdens de verwarmingsmodus.

Als de aftapvoeg niet wordt geleverd met een 
rubberen afdichting (zie afbeelding B), doet u het 
volgende:

1. Steek de aftapvoeg in het gat in de bodem van 
het apparaat. De afvoerverbinding klikt op zijn 
plaats.

2. Sluit een verlenging van de afvoerslang (niet 
inbegrepen) aan op de afvoeraansluiting om water 
uit de unit te leiden tijdens de verwarmingsmodus.


Stap 3: Veranker buitenunit 
De buitenunit kan worden verankerd in de grond 
of aan een muurbeugel met bout (M10). Bereid de 
installatiebasis van het apparaat voor volgens de 
onderstaande afmetingen.


Het volgende is een lijst met verschillende maten 
buitenunits en de afstand tussen hun 
montagevoeten. Bereid de installatiebasis van het 
apparaat voor volgens de onderstaande 
afmetingen. 

IN KOUDE KLIMATEN

Zorg in koude klimaten dat de afvoerslang zo 
verticaal mogelijk staat om een snelle 
waterafvoer te garanderen. Als water te 
langzaam wegloopt, kan het in de slang 
bevriezen en het apparaat onder water zetten.
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Ga als volgt te werk als u het apparaat op de 
grond of op een betonnen montageplatform 
wilt installeren: 
1. Markeer de posities voor vier expansiebouten 
op basis van de maattabel.

2. Boor gaten voor expansiebouten.

3. Plaats een moer op het uiteinde van elke 
expansiebout. 4. Hamer de expansiebouten in het 
voorgeboorde gat

gaten.

5. Verwijder de moeren van de expansiebouten en 
plaats de buitenunit op de bouten.

6. Plaats de sluitring op elke expansiebout en 
vervang vervolgens de moeren.

7. Draai elke moer met een sleutel vast totdat 
deze goed vastzit.


Ga als volgt te werk als u het apparaat op een 
muurbeugel wilt installeren: 

1. Markeer de positie van de bevestigingsgaten op 
basis van de maattabel.

2. Boor de gaten voor de expansiebouten voor. 

3. Plaats een ring en een moer op elk uiteinde

expansie bout.

4. Steek de expansiebouten door de gaten in

montagebeugels, plaats de montagebeugels en 
hamer expansiebouten in de muur.

5. Controleer of de montagebeugels waterpas zijn. 
6. Til het apparaat voorzichtig op en plaats de 
montagevoeten

tussen haakjes.

7. Schroef het apparaat stevig vast aan de 
beugels.

8. Installeer, indien toegestaan, de unit met 
rubberen pakkingen om trillingen en lawaai te 
verminderen. 

BIJ HET BOREN IN BETON, WORDT 
OOGBESCHERMING TEN ALLEN 
TIJDEN AANBEVOLEN.

 WAARSCHUWING

Zorg ervoor dat de muur is gemaakt 
van massief baksteen, beton of van 
vergelijkbaar sterk materiaal. De muur 
moet minstens vier keer het gewicht 
van de unit kunnen dragen.

 VOORZICHTIG
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Buitenunit afmetingen (mm) 
B x H x D

Montageafmetingen 
Afstand A

Montageafmetingen 
Afstand B

681x434x285 460 292

700x550x270 450 260

700x550x275 450 260

720x495x270 452 255

728x555x300 452 302

770x555x300 487 298

800x554x333 514 340

845x702x363 540 350

946x810x420 673 403



Stap 4: Sluit signaal- en voedingskabels aan 
Het klemmenblok van de buitenunit wordt 
beschermd door een afdekking voor elektrische 
bedrading aan de zijkant van de unit. Een 
uitgebreid bedradingsschema is afgedrukt aan de 
binnenkant van de bedradingskap.


1. Bereid de kabel voor verbinding:


A. Gebruik draadstrippers en strip de 
rubbermantel van beide uiteinden van de kabel 
om ongeveer 40 mm (1,57 inch) van de draden 
binnenin zichtbaar te maken.


B. Strip de isolatie van de uiteinden van de 
draden.


C. Gebruik een draadkrimper om u-lippen aan de 
uiteinden van de draden te krimpen.


2. Schroef het deksel van de elektrische 
bedrading los en verwijder het. 


3. Schroef de kabelklem onder het aansluitblok 
los en leg deze opzij.


4. Sluit de draad aan volgens het 
bedradingsschema en schroef de u-lip van 
elke draad stevig vast op de overeenkomstige 
aansluiting.


5. Controleer na het controleren of elke 
verbinding veilig werkt, maak een lus van de 
draden om te voorkomen dat regenwater in de 
terminal stroomt.


6. Bevestig de kabel met de kabelklem aan de 
eenheid. Schroef de kabelklem stevig vast.


7. Isoleer ongebruikte draden met PVC-
isolatietape. Plaats ze zo dat ze geen 
elektrische of metalen onderdelen raken.


8. Plaats de draadafdekking aan de zijkant van 
het apparaat terug en schroef deze vast.


1. Verwijder de draadafdekking van het apparaat 
door de 3 schroeven los te draaien.

2. Demonteer de doppen op het leidingpaneel.

3. Monteer de buisleidingen gematigd (niet

meegeleverd) op het leidingpaneel.

4. Sluit zowel de stroomtoevoer als de 
laagspanningsleidingen op de juiste manier aan

terminals op het klemmenblok.

5. Aard het apparaat in overeenstemming met de 
lokale voorschriften.

6. Zorg ervoor dat elke draad een maat heeft die 
enkele centimeters langer is dan de vereiste 
lengte voor bedrading. 

7. Gebruik borgmoeren om de buisleidingen vast 
te zetten. 

ALVORENS ELK ELEKTRISCH OF 
BEDRADINGSWERK UIT TE VOEREN, 
SCHAKEL DE HOOFDVOEDING NAAR 
HET SYSTEEM UIT.

 WAARSCHUWING

GEBRUIK DE JUISTE KABEL

• Binnenvoedingskabel (indien van toepassing): 
H05VV-F of H05V2V2-F


• Voedingskabel buiten: H07RN-F 

• Signaalkabel: H07RN-F

GEBRUIK DE JUISTE KABELDIKTE

De grootte van de benodigde voedingskabel, 
signaalkabel, zekering en schakelaar wordt 
bepaald door de maximale stroom van het 
apparaat. De maximale stroom wordt 
aangegeven op het typeplaatje op het zijpaneel 
van het apparaat. Raadpleeg dit typeplaatje om 
de juiste kabel, zekering of schakelaar te kiezen.

LET OP DE FASEDRAAD

Zorg er bij het krimpen van draden voor dat u de 
Fase ("L") draad duidelijk onderscheidt van 
andere draden.

ALLE BEDRADING MOET STRIKT 
UITGEVOERD WORDEN VOLGENS 
HET BEDRADINGSSCHEMA GELEGEN 
AAN DE BINNENKANT VAN DE 
DRAADAFDEKKING OP DE 
BUITENUNIT.

 WAARSCHUWING
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INSTALLATIE KOELLEIDINGEN AAN DE BUITENUNIT

Om de verbindingen te vergemakkelijken, zijn de afzonderlijke verbindingselementen
gekenmerkt met A en B. Zorg ervoor dat de verschillende markeringen van de
leidingen overeenstemmen met die van de apparaten. 
Verwijder de beschermende afdekking van de aansluitingen aan de zijde van het apparaat. 

Aansluiten van de buitenunit
� Begin met de onderste schroefmontagestukken en maakt de bovenste verbindingen vast. 
� Verwijder het beschermdeksel.
� Controleer of de diameter en de markeringen met elkaar overeenstemmen. 
� Plaats het verbindingsstuk van de leiding in een rechte lijn aan het verbindingselement van het 

apparaat. 
� Zorg ervoor dat de vlakken van beide verbindingsstukken parallel zijn en op één lijn.
� Schroef het verbindingsstuk met de hand één tot drie omwentelingen aan.  

Vastdraaien
� Houd schroefmoer A met steeksleutel 22 vast.
� +YHHP�ZJOYVLMTVLY�)�TL[�Z[LLRZSL\[LS����]HZ[�
� Zorg ervoor dat de leiding tijdens het vastdraaien niet wordt verdraaid (wegens risico van breuk). 

luchtuitlaat

luchtinlaat
middenafstand in mm

bevestigingsschroeven

afmetingen
buitenunits

luchtinlaat

A
B

B

A

buitenunit

koelleiding
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� Verwijder met behulp van sleutel nr. 19 de beschermschroef van ventiel (A). 
� Schroef het bovenste ventiel (A) met inbussleutel nr. 5 tégen de wijzers van de klok open tot aan 

de aanslag, zodat het ventiel geheel open is. Wanneer het ventiel niet volledig geopend is, kan dit 
tot storingen in de apparatuur of zelfs tot beschadiging van het apparaat leiden.

� Zet de beschermschroef erop en draai met sleutel 19 vast. 
� Ga net zo te werk met het onderste ventiel (B). 

 
 
 
 
 
 
 
 

TIP: Voordat u de beschermschroef weer op het ventiel plaatst, raden wij aan om de schroefdraden 
PHW�HHQ�7HñRQ�WDSH��QLHW�PHHJHOHYHUG��DI�WH�GLFKWHQ�RP�HYHQWXHOH�OHNNDJHV�WH�YHUPLMGHQ�

Controleer de verbinding op lekkage met een lekzoekspray of een sopje met afwasmiddel. Wanneer 
zich luchtbellen vormen, herhaal dan het aansluitingsproces. 

A
A

B B

buitenunit met beschermschroeven buitenunit zonder beschermschroeven

inbus
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Controleer na installatie of alle elektrische 
bedrading is geïnstalleerd in overeenstemming 
met de lokale en nationale voorschriften en 
volgens de installatiehandleiding.


Controleer aardingswerkzaamheden 
Aardingsweerstand meten door visuele detectie 
en met aardingsweerstandstester. 
Aardingsweerstand moet minder zijn dan 0,1Ω.

Opmerking: dit is mogelijk niet vereist voor 
sommige locaties in de VS.


Controleer op elektrische lekkage 
Gebruik tijdens de testrun een elektroprobe en 
multimeter om een uitgebreide elektrische lektest 
uit te voeren.

Als er elektrische lekkage wordt gedetecteerd, 
schakelt u het apparaat onmiddellijk uit en belt u 
een erkende elektricien om de oorzaak van de 
lekkage te achterhalen en op te lossen.

Opmerking: dit is mogelijk niet vereist voor 
sommige locaties in de VS.





Er zijn twee verschillende methoden om gaslekken 
te controleren.

Zeep en water methode 
Breng met een zachte borstel zeepwater of 
vloeibaar wasmiddel aan op alle 
pijpaansluitpunten op de binnenunit en de 
buitenunit. De aanwezigheid van bellen duidt op 
een lek.

Lekzoekmethode 
Als u een lekdetector gebruikt, raadpleeg dan de 
handleiding van het apparaat voor de juiste 
gebruiksinstructies.


ALLE BEDRADINGEN MOETEN 
VOLDOEN AAN LOKALE EN NATIONALE 
ELEKTRISCHE CODES EN MOETEN 
WORDEN GEÏNSTALLEERD DOOR EEN 
GELICENTIEERDE ELEKTRICIEN.

 WAARSCHUWING - RISICO OP 
ELEKTRISCHE SCHOK

NA HET UITVOEREN VAN GASCONTROLE

Nadat u hebt bevestigd dat alle 
verbindingspunten van de leidingen NIET lekken, 
vervangt u het klepdeksel op de buitenunit.
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U moet de testrun minimaal 30 minuten uitvoeren.

1. Sluit de stroom naar het apparaat aan.

2. Druk op de AAN / UIT-knop op de 
afstandsbediening om deze in te schakelen.

3. Druk op de MODE-knop om één voor één door 
de volgende functies te bladeren:

• KOEL - Selecteer de laagst mogelijke 
temperatuur

• HEAT - Selecteer de hoogst mogelijke 
temperatuur

4. Laat elke functie 5 minuten werken en voer de 
volgende controles uit:  

VOOR TESTRUN

Voer een testrun pas uit nadat u de volgende 
stappen hebt voltooid:

• Elektrische veiligheidscontroles - Controleer of 

het elektrische systeem van het apparaat veilig 
is en goed werkt


• Gaslekcontroles - Controleer alle 
flaremoerverbindingen en bevestig dat het 
systeem niet lekt


• Controleer of de kleppen van gas en vloeistof 
(hoge en lage druk) volledig open zijn

CHECKLIST SLAAGT/FAALT

Geen elektrisch lek

Unit is juist geaard

Alle elektrische onderdelen 
zijn afgedekt

Binnen- en buitenunits zijn 
stevig bevestigd

Alle koppelpunten zijn 
lekvrij

Water stroomt correct door 
waterafvoer

Alle buizen zijn juist 
geïsoleerd

Unit voert COOL-functie 
juist uit

Unit voert HEAT-functie 
juist uit

Binnenunit lamellen 
bewegen juist

Binnenunit reageert op 
afstandsbediening
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5. Nadat de testrun met succes is voltooid en u 
bevestigt dat alle controlepunten in de lijst met uit 
te voeren controles zijn GESLAAGD, doet u het 
volgende:

A. Breng de afstandsbediening met behulp van de 
afstandsbediening terug naar de normale 
bedrijfstemperatuur.

B. Wikkel de koelmiddelleidingaansluitingen die u 
tijdens het installatieproces van de binnenunit niet 
hebt afgedekt met isolatietape in.


DUBBEL-CHECK BUISVERBINDINGEN

Tijdens bedrijf zal de druk van het koelcircuit 
toenemen. Dit kan lekken aan het licht brengen 
die niet aanwezig waren tijdens uw eerste 
lekcontrole. Neem de tijd tijdens de testrun om 
te controleren of alle verbindingspunten van de 
koelmiddelleiding geen lekken hebben. 
Raadpleeg het gedeelte Gaslekcontrole voor 
instructies.

ALS KAMERTEMPERATUUR ONDER 17 °C IS

U kunt de afstandsbediening niet gebruiken om 
de COOL-functie in te schakelen wanneer de 
omgevingstemperatuur lager is dan 17 ° C. In dit 
geval kunt u de knop MANUAL CONTROL 
gebruiken om de COOL-functie te testen.

1. Til het voorpaneel van de binnenunit op en til 
het op tot het op zijn plaats klikt.

2. De knop MANUAL CONTROL bevindt zich 
aan de rechterkant van het apparaat. Druk er 2 
keer op om de COOL-functie te selecteren. Zie 
Fig.8.1

3. Voer de testrun normaal uit.
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1. Controles naar het gebied 
Voordat met de werkzaamheden aan systemen met ontvlambare koelmiddelen wordt begonnen, zijn 
veiligheidscontroles noodzakelijk om ervoor te zorgen dat het risico van ontsteking tot een minimum wordt 
beperkt. Voor reparatie van het koelsysteem moeten de volgende voorzorgsmaatregelen worden genomen 
voordat werkzaamheden aan het systeem worden uitgevoerd.


2. Werkprocedure 
De werkzaamheden moeten volgens een gecontroleerde procedure worden uitgevoerd om het risico van 
ontvlambare gassen of dampen tijdens de werkzaamheden te minimaliseren.

Technisch personeel dat is belast met de bediening, het toezicht en het onderhoud van 
airconditioningsystemen moet voldoende zijn geïnstrueerd en competent zijn met betrekking tot hun 
taken. Werken mogen alleen met geschikt gereedschap worden uitgevoerd (raadpleeg bij twijfel de 
fabrikant van het gereedschap voor gebruik met ontvlambare koelmiddelen)


3. Algemeen werkgebied 
Al het onderhoudspersoneel en anderen die in de omgeving werken, moeten worden geïnstrueerd over de 
aard van de werkzaamheden die worden uitgevoerd. werk in besloten sappen moet worden vermeden. 
Het gebied rond de werkruimte wordt afgescheiden. Zorg ervoor dat de omstandigheden in het gebied 
veilig zijn gesteld door controle van brandbaar materiaal.


4. Controle op aanwezigheid van koelmiddel 
Het gebied moet vóór en tijdens de werkzaamheden worden gecontroleerd met een geschikte 
koelmiddeldetector, om ervoor te zorgen dat de technicus op de hoogte is van mogelijk ontvlambare 
atmosferen. Zorg ervoor dat de gebruikte lekdetectieapparatuur geschikt is voor gebruik met ontvlambare 
koelmiddelen, d.w.z. geen vonken, voldoende afgedicht of intrinsiek veilig.


5. Aanwezigheid van brandblusser 
Als er hete werkzaamheden aan de koelapparatuur of aanverwante onderdelen moeten worden 
uitgevoerd, moeten geschikte blusmiddelen beschikbaar zijn. Zorg voor een droge stroom- of CO2-
brandblusser naast het laadgebied.


6. Geen ontstekingsbronnen 
Niemand die werkzaamheden uitvoert in verband met een koelsysteem waarbij leidingen worden 
blootgesteld die ontvlambaar koelmiddel bevatten of hebben bevat, mag ontstekingsbronnen zodanig 
gebruiken dat dit kan leiden tot het risico van brand of explosie. Alle mogelijke ontstekingsbronnen, 
inclusief het roken van sigaretten, moeten voldoende ver verwijderd worden gehouden van de plaats van 
installatie, reparatie, verwijdering en verwijdering, gedurende welke ontvlambaar koelmiddel mogelijk in de 
omliggende ruimte kan vrijkomen. Voorafgaand aan de werkzaamheden moet het gebied rond de 
apparatuur worden onderzocht om er zeker van te zijn

geen ontvlambare gevaren of ontstekingsrisico's. ,, NIET-ROKERS ,, tekens worden weergegeven.


7. Geventileerde ruimte 
Zorg ervoor dat het gebied vrij is of dat het voldoende geventileerd is voordat u in het systeem breekt of 
heet werk uitvoert. Een zekere mate van ventilatie moet voortduren gedurende de periode dat de 
werkzaamheden worden uitgevoerd. De ventilatie moet eventueel vrijgekomen koelmiddel veilig 
verspreiden en bij voorkeur extern naar de atmosfeer verdrijven.  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8. Controles naar de koelapparatuur 
Wanneer elektrische componenten worden gewijzigd, moeten deze geschikt zijn voor het doel en de juiste

specificatie. De richtlijnen voor onderhoud en service van de fabrikant moeten te allen tijde worden 
opgevolgd. Raadpleeg bij twijfel de technische afdeling van de fabrikant voor assistentie. De volgende 
controles moeten worden toegepast op installaties die ontvlambare koelmiddelen gebruiken:

• de vulgrootte is in overeenstemming met de ruimte waarin de koelmiddel bevattende onderdelen zijn 

geïnstalleerd;

• de ventilatiemachines en uitlaten werken naar behoren en worden niet belemmerd;

• als een indirect koelcircuit wordt gebruikt, moeten de secundaire circuits worden gecontroleerd voor de 

aanwezigheid van koelmiddel; markering op de apparatuur blijft zichtbaar en leesbaar.

• onleesbare markeringen en tekens worden gecorrigeerd;

• koelpijp of componenten worden geïnstalleerd op een positie waar het onwaarschijnlijk is dat deze zich 

bevinden blootgesteld aan elke substantie die componenten die koelmiddel kunnen aantasten, kan 
aantasten, tenzij

• de componenten zijn gemaakt van materialen die inherent bestand zijn tegen te zijn

• gecorrodeerd of voldoende beschermd om zo gecorrodeerd te zijn.


9. Controles op elektrische apparaten 
Reparatie en onderhoud van elektrische componenten omvat initiële veiligheidscontroles en 
inspectieprocedures voor componenten. Als er een storing bestaat die de veiligheid in gevaar kan 
brengen, mag er geen elektrische voeding op het circuit worden aangesloten totdat deze naar 
tevredenheid is afgehandeld. Als de fout niet onmiddellijk kan worden verholpen, maar het noodzakelijk is 
om de werking voort te zetten, moet een geschikte tijdelijke oplossing worden gebruikt. Dit wordt 
gerapporteerd aan de eigenaar van de apparatuur, zodat alle partijen worden geïnformeerd.

Eerste veiligheidscontroles omvatten:

• dat condensatoren worden ontladen: dit moet op een veilige manier gebeuren om vonkvorming te 

voorkomen

• dat er geen onder spanning staande elektrische componenten en bedrading worden blootgesteld tijdens 

het opladen, herstellen of spoelen van het systeem;

• dat er continuïteit van aardverbindingen is. 


10. Reparaties aan verzegelde componenten 
10.1 Tijdens reparaties aan verzegelde componenten moeten alle elektrische voedingen worden 
losgekoppeld van de apparatuur waaraan wordt gewerkt voordat de verzegelde deksels worden 
verwijderd, enz. Als het absoluut noodzakelijk is om tijdens onderhoud onderhoud te hebben aan de 
elektrische apparatuur, moet een permanent werkende vorm van lekdetectie moet zich op het meest 
kritieke punt bevinden om te waarschuwen voor een mogelijk gevaarlijke situatie.

10.2 Bijzondere aandacht moet worden besteed aan het volgende om ervoor te zorgen dat door het 
werken aan elektrische componenten de behuizing niet zodanig wordt gewijzigd dat het 
beschermingsniveau wordt beïnvloed. Dit omvat schade aan kabels, overmatig aantal verbindingen, 
klemmen die niet volgens de oorspronkelijke specificaties zijn gemaakt, schade aan afdichtingen, onjuiste 
montage van pakkingen, enz.

• Zorg ervoor dat het apparaat veilig is gemonteerd.

• Zorg ervoor dat afdichtingen of afdichtingsmaterialen niet zodanig zijn aangetast dat ze niet langer 

dienen om het binnendringen van ontvlambare atmosferen te voorkomen. Vervangende onderdelen 
moeten in overeenstemming zijn met de specificaties van de fabrikant.


OPMERKING: Het gebruik van siliconenkit kan de effectiviteit van sommige soorten lekdetectieapparatuur 
belemmeren. Intrinsiek veilige componenten hoeven niet te worden geïsoleerd voordat ze eraan worden 
gewerkt. 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11. Reparatie van intrinsiek veilige componenten 
Breng geen permanente inductieve of capaciteitsbelastingen op het circuit aan zonder ervoor te zorgen 
dat dit de toegestane spanning en stroom voor de gebruikte apparatuur niet overschrijdt. Intrinsiek veilige 
componenten zijn de enige typen waaraan gewerkt kan worden terwijl ze leven in de aanwezigheid van 
een ontvlambare atmosfeer. Het testapparaat moet de juiste classificatie hebben. Vervang componenten 
alleen door onderdelen die door de fabrikant zijn gespecificeerd. Andere delen kunnen leiden tot 
ontsteking van koelmiddel in de atmosfeer door een lek.


12. Bekabeling 
Controleer of de kabels niet worden blootgesteld aan slijtage, corrosie, overmatige druk, trillingen, scherpe 
randen of andere nadelige milieueffecten. Bij de controle wordt ook rekening gehouden met de gevolgen 
van veroudering of voortdurende trillingen van bronnen zoals compressoren of ventilatoren.


13. Detectie van brandbare koelmiddelen 
In geen geval mogen potentiële ontstekingsbronnen worden gebruikt bij het zoeken naar of opsporen van 
koelmiddellekken. Een halogenidetoorts (of een andere detector die een open vlam gebruikt) mag niet 
worden gebruikt.


14. Lekdetectiemethoden 
De volgende lekdetectiemethoden worden aanvaardbaar geacht voor systemen die ontvlambare 
koelmiddelen bevatten. Elektronische lekdetectoren moeten worden gebruikt om brandbare koelmiddelen 
te detecteren, maar de gevoeligheid is mogelijk niet toereikend of moet mogelijk opnieuw worden 
gekalibreerd (detectieapparatuur moet worden gekalibreerd in een koelmiddelvrije ruimte.) Zorg ervoor dat 
de detector geen potentiële bron is van ontsteking en is geschikt voor het koelmiddel. 
Lekdetectieapparatuur moet worden ingesteld op een percentage van de LFL van het koelmiddel en moet 
worden gekalibreerd op het gebruikte koelmiddel en het juiste percentage gas (maximaal 25%) wordt 
bevestigd. Lekdetectievloeistoffen zijn geschikt voor gebruik met de meeste koelmiddelen, maar het 
gebruik van chloorhoudende reinigingsmiddelen moet worden vermeden, omdat het chloor kan reageren 
met het koelmiddel en het koperen leidingwerk kan aantasten.

Als een lek wordt vermoed, moeten alle open vlammen worden verwijderd of gedoofd. Als een lekkage van 
refrigernat wordt vastgesteld waarvoor solderen nodig is, moet al het koelmiddel uit het systeem worden 
teruggewonnen of worden geïsoleerd (door middel van afsluiters) in een deel van het systeem op afstand 
van het lek. Zuurstofvrije stikstof (OFN) wordt vervolgens door het systeem gespoeld. Het volgen van het 
systeem moet worden geëvacueerd en voor een tweede keer worden gespoeld met OFN. Zowel vóór als 
tijdens het soldeerproces moet het systeem worden gespoeld met OFN.


15. Verwijdering en evacuatie 
Bij het inbreken in het koudemiddelcircuit om reparaties uit te voeren - of voor enig ander doel - moeten 
conventionele procedures worden gebruikt. Voor ONTVLAMBARE KOELMIDDELEN is het echter 
belangrijk dat de beste praktijk wordt gevolgd, aangezien ontvlambaarheid een overweging is. Het openen 
van de koelsystemen mag niet worden gedaan door solderen. De volgende procedure moet worden 
gevolgd:

• verwijder koelmiddel;

• spoel het circuit met inert gas;

• evacueren;

• spoel opnieuw met inert gas;

• open het circuit door te snijden of hardsolderen.

•
De koelmiddelvulling wordt teruggewonnen in de juiste terugwinningscilinders. Voor apparaten die 
ONTVLAMBARE KOELMIDDELEN bevatten, moet het systeem worden "gespoeld" met OFN om de 
eenheid veilig te maken. Dit proces moet mogelijk meerdere keren worden herhaald. Perslucht of zuurstof 
mag niet worden gebruikt voor koeling van koelsystemen.  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Voor apparaten die ONTVLAMBARE KOELMIDDELEN bevatten, moet worden gespoeld door het vacuüm 
in het systeem te breken met OFN en te blijven vullen totdat de werkdruk is bereikt, vervolgens naar de 
atmosfeer te ventileren en uiteindelijk naar een vacuüm te trekken. Dit proces moet worden herhaald 
totdat er geen koelmiddel in het systeem zit. Wanneer de laatste OFN-lading wordt gebruikt, moet het 
systeem worden ontlucht tot atmosferische druk om werkzaamheden mogelijk te maken. Deze bewerking 
is absoluut noodzakelijk als soldeerwerkzaamheden op het leidingwerk moeten plaatsvinden.

Zorg ervoor dat de uitlaat voor de vacuümpomp niet is afgesloten voor ontstekingsbronnen en dat er 
ventilatie beschikbaar is.


16. Oplaadprocedures 
Naast conventionele oplaadprocedures moeten de volgende vereisten worden gevolgd:

• Werken mogen alleen met geschikt gereedschap worden uitgevoerd (raadpleeg in geval van twijfel) de 

fabrikant van de gereedschappen voor gebruik met ontvlambare koelmiddelen)

• Zorg ervoor dat bij gebruik van het laden geen vervuiling van verschillende koelmiddelen optreedt 

apparatuur. Slangen of leidingen moeten zo kort mogelijk zijn om de hoeveelheid te minimaliseren 
koelmiddel erin.


• Cilinders moeten rechtop worden gehouden.

• Zorg ervoor dat het koelsysteem geaard is voordat u het systeem met koudemiddel vult.

• Label het systeem wanneer het opladen is voltooid (indien nog niet).

• Er moet uiterste zorg worden besteed om het koelsysteem niet te vol te zetten.

• Voordat het systeem wordt opgeladen, moet het op druk worden getest met OFN. Het systeem zal op 

lekken zijn getest na voltooiing van het opladen maar vóór inbedrijfstelling. Voordat het terrein wordt 
verlaten, moet een follow-uplektest worden uitgevoerd.


17. Buitenbedrijfstelling 
Voordat u deze procedure uitvoert, is het essentieel dat de technicus volledig vertrouwd is met de 
apparatuur en alle details ervan. Aanbevolen wordt om alle koelmiddelen veilig terug te winnen of te 
ontluchten (voor R290-koelmiddelmodellen). Voordat de taak wordt uitgevoerd, wordt een olie- en 
koelmiddelmonster genomen.

In het geval dat analyse vereist is voor hergebruik van teruggewonnen koelmiddel. Het is van essentieel 
belang dat er stroom beschikbaar is voordat met de taak wordt begonnen.

a) Raak vertrouwd met de apparatuur en de werking ervan.

b) Isoleer het systeem elektrisch

c) Voordat u de procedure probeert, moet u ervoor zorgen dat:

• mechanische hanteringsapparatuur is beschikbaar, indien nodig, voor het hanteren van 

koelmiddelcilinders; 

• alle persoonlijke beschermingsmiddelen beschikbaar zijn en correct worden gebruikt;

• het herstelproces staat te allen tijde onder toezicht van een competente persoon;

• herstelapparatuur en cilinders voldoen aan de juiste normen.  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d) Pomp indien mogelijk het koelsysteem naar beneden.

e) Als vacuüm niet mogelijk is, maak dan een verdeelstuk zodat koelmiddel kan worden verwijderd

verschillende delen van het systeem.

f) Zorg ervoor dat de cilinder zich op de weegschaal bevindt voordat herstel plaatsvindt.

g) Start de bergingsmachine en werk volgens de instructies van de fabrikant.

h) Vul de cilinders niet te vol. (Niet meer dan 70% vloeistofvolume. De vloeistofdichtheid van het 
koelmiddel met een referentietemperatuur van 50 ° C) ..

i) Overschrijd de maximale werkdruk van de cilinder niet, zelfs niet tijdelijk.

j) Zorg ervoor dat wanneer de cilinders correct zijn gevuld en het proces is voltooid

de cilinders en de apparatuur worden onmiddellijk van de locatie verwijderd en alle isolatiekleppen

op de apparatuur zijn afgesloten.

k) Teruggewonnen koelmiddel mag niet in een ander koelsysteem worden bijgevuld, tenzij dit het geval is

schoongemaakt en gecontroleerd.


18. Etikettering 
Apparatuur moet worden geëtiketteerd met de vermelding dat deze buiten bedrijf is gesteld en is ontdaan 
van koelmiddel. Het etiket wordt gedateerd en ondertekend. Zorg ervoor dat er etiketten op de apparatuur 
staan waarop staat dat de apparatuur brandbaar koelmiddel bevat.


19. Herstel 
Bij het verwijderen van koelmiddel uit een systeem, hetzij voor onderhoud of buitenbedrijfstelling, wordt 
aanbevolen om alle koelmiddelen veilig te verwijderen.

Let er bij het omzetten van koelmiddel in cilinders op dat alleen geschikte 
koelmiddelterugwinningscilinders worden gebruikt. Zorg ervoor dat het juiste aantal cilinders voor het 
vasthouden van de totale systeemlading beschikbaar is. Alle te gebruiken cilinders zijn aangewezen voor 
het teruggewonnen koelmiddel en gelabeld voor dat koelmiddel (d.w.z. speciale cilinders voor het 
terugwinnen van koelmiddel). Cilinders moeten compleet zijn met overdrukventiel en bijbehorende 
afsluiters in goed werkende staat.

Lege herstelcilinders worden geëvacueerd en, indien mogelijk, afgekoeld voordat herstel plaatsvindt. De 
terugwinningsapparatuur moet in goede staat verkeren met een set instructies betreffende de apparatuur 
die voorhanden is en moet geschikt zijn voor de terugwinning van brandbare koelmiddelen. Bovendien 
moet een set gekalibreerde weegschalen beschikbaar zijn en in goede staat verkeren.

Slangen moeten compleet zijn met lekvrije ontkoppelingskoppelingen en in goede staat. Voordat u de 
bergingsmachine gebruikt, moet u controleren of deze in goede staat verkeert, goed is onderhouden en of 
alle bijbehorende elektrische componenten zijn afgedicht om ontsteking te voorkomen in geval van een 
koelmiddelafgifte. Raadpleeg bij twijfel de fabrikant.

Het teruggewonnen koelmiddel moet in de juiste terugwinningscilinder naar de koelmiddelleverancier 
worden teruggestuurd en de relevante afvaltransportnota moet worden geregeld. Meng geen koelmiddelen 
in terugwinningseenheden en vooral niet in cilinders.

Als compressoren of compressoroliën moeten worden verwijderd, zorg er dan voor dat ze zijn 
geëvacueerd tot een acceptabel niveau om ervoor te zorgen dat er geen brandbaar koelmiddel in het 
smeermiddel achterblijft. Het evacuatieproces moet worden uitgevoerd voordat de compressor bij de 
leveranciers wordt afgehaald. Alleen elektrische verwarming van het compressorlichaam mag worden 
gebruikt om dit proces te versnellen. Wanneer olie uit een systeem wordt afgevoerd, moet dit veilig 
worden uitgevoerd.


20. Ventilatie van HC koelmiddel (R290) 
Ontluchten kan worden uitgevoerd als alternatief voor het terugwinnen van het koelmiddel. Omdat HC-
koelmiddelen geen ODP en verwaarloosbare GWP hebben, kan het onder bepaalde omstandigheden 
acceptabel worden geacht om het koelmiddel te ontluchten. Als dit echter moet worden overwogen, moet 
dit worden gedaan in overeenstemming met de relevante nationale regels of voorschriften, indien deze dit 
toelaten. Vooral voordat een systeem wordt ontlucht, is het noodzakelijk om:

• Ervoor zorgen dat wetgeving met betrekking tot afvalmateriaal is overwogen

• Zorg ervoor dat milieuwetgeving is overwogen

• Ervoor zorgen dat aan de wetgeving betreffende de veiligheid van gevaarlijke stoffen wordt voldaan

• Ontluchten wordt alleen uitgevoerd met systemen die een kleine hoeveelheid koelmiddel bevatten, 

meestal minder dan 500 g.

• Ventileren in een gebouw is onder geen enkele omstandigheid toegestaan
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• De ventilatie mag niet plaatsvinden in een openbare ruimte of op een plaats waar mensen niet op de 
hoogte zijn van de procedure. De slang moet voldoende lengte en diameter hebben zodat deze zich 
uitstrekt tot ten minste 3 m voorbij de buitenkant van het gebouw.


• De ontluchting mag alleen plaatsvinden op de zekerheid dat het koelmiddel niet wordt geblazen terug in 
aangrenzende gebouwen en dat deze niet zal migreren naar een locatie onder het maaiveld. De slang is 
gemaakt van materiaal dat compatibel is met HC-koelmiddelen en olie


• Een apparaat wordt gebruikt om de slangafvoer ten minste 1 m boven het maaiveld te brengen en zodat 
de afvoer in een opwaartse richting wordt gericht (om te helpen bij verdunning)


• Het uiteinde van de slang kan nu de ontvlambare dampen afvoeren en verspreiden in de 
omgevingslucht. Er mogen geen restricties of scherpe bochten in de ventilatieleiding zijn die het 
vloeivermogen belemmeren.


• Dicht bij de inlaat van de slang is een olieafscheidingsapparaat aangebracht om de emissie van koelolie 
te presenteren, zodat het na de ontluchtingsprocedure op de juiste manier kan worden verzameld en 
afgevoerd (hiervoor kan een terugwinningscilinder worden gebruikt)


• Er mogen geen ontstekingsbronnen in de buurt van de slangafvoer zijn

• Een waarschuwingsbord voor ontvlambaar gas moet dicht bij de slangafvoer en op het tempo van het 

koelsysteem worden geplaatst.

• De slang moet regelmatig worden gecontroleerd om er zeker van te zijn dat er geen gaten of knikken in 

zitten die kunnen leiden tot lekkage of blokkering van de doorgang van de stroom.


Bij het uitvoeren van de ontluchting moet de stroming van het koelmiddel worden gemeten met behulp 
van spruitstukmeters tot een lage stroomsnelheid, om ervoor te zorgen dat het koelmiddel goed wordt 
verdund. Zodra het koelmiddel is gestopt met stromen, moet het systeem indien mogelijk worden 
gespoeld met OFN; zo niet, dan moet het systeem onder druk worden gezet met OFN en de 
ontluchtingsprocedure twee of meer keer worden uitgevoerd, om ervoor te zorgen dat er minimaal HC-
koelmiddel in het systeem achterblijft.


21. Transport, markering en opslag voor eenheden 
1. Transport van apparatuur die ontvlambare koelmiddelen bevat Naleving van de transportvoorschriften

2. Markering van apparatuur met tekens Naleving van lokale voorschriften

3. Verwijdering van apparatuur met ontvlambare koelmiddelen Naleving van nationale voorschriften

4. Opslag van apparatuur / apparaten

De opslag van apparatuur moet in overeenstemming zijn met de instructies van de fabrikant.

5. Opslag van verpakte (onverkochte) apparatuur

De bescherming van het opslagpakket moet zodanig worden geconstrueerd dat mechanische schade aan 
de apparatuur in het pakket geen lekkage van de koelmiddelvulling veroorzaakt.

Het maximale aantal apparaten dat mag worden opgeslagen, wordt bepaald door de plaatselijke 
voorschriften. 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Het ontwerp en de specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd 
voor productverbetering. Raadpleeg het verkoopkantoor of de fabrikant voor meer informatie. Alle 
updates van de handleiding worden geüpload naar de servicewebsite. Controleer de nieuwste 
versie.


