BAGIAN-BAGIAN PEMASANGAN
Nama

BUKU PANDUAN PEMASANGAN AC
JENIS: TERPASANG DINDING

MODEL
STANDAR :
T05NL T07NL T09NL

TANDA PENDAFTARAN
NOMOR: P.15.LG3.02603.1213

KIAT MENGHEMAT ENERGI

J um la h

PEMASANGAN
Pilih Lokasi terbaik

B e nt u k

Unit dalam ruangan

P/No : MFL68103102

Pelat pemasangan

1 EA

Sekrup jenis "A"

5 EA

- Sebaiknya tidak ada panas atau uap di dekat
unit.
- Pilih tempat yang tidak ada hambatan di
sekitar unit.
- Pastikan bahwa pembuangan kondensasi
dapat dikeluarkan dengan nyaman.
- Jangan memasangnya di dekat jalan masuk.
- Pastikan ada jarak antara dinding dan sebelah
kiri (atau kanan) unit lebih dari 100 mm.
Unit hendaknya dipasang setinggi mungkin di
dinding, minimal 200 mm dari langit-langit.
- Gunakan detektor logam untuk
menempatkan kayu guna mencegah
kerusakan tak perlu pada dinding.

Jumlah sekrup dapat diubah sesuai jenis model.

Berikut adalah beberapa kiat yang akan membantu Anda meminimalkan konsumsi daya ketika
Anda menggunakan AC. Anda dapat menggunakan AC secara lebih efisien dengan mengikuti
petunjuk berikut:

• Pastikan bahwa bingkai pemasangan unit luar ruangan tidak rusak karena digunakan dalam jangka
waktu lama.
- Ini bisa menyebabkan cedera atau kecelakaan.

Sekrup jenis "B"

2 EA

• Jangan membongkar atau memperbaiki produk secara sembarangan.
- Ini dapat menyebabkan kebakaran atau korsleting.

Dudukan remote
control

1 EA

• Jangan memasang produk di tempat yang mungkin runtuh.
- Jika dilakukan, hal ini bisa menyebabkan cedera tubuh.

• Jangan mendinginkan dalam ruangan secara berlebihan. Ini dapat membahayakan kesehatan Anda
dan mengkonsumsi listrik lebih banyak.
• Halangi sinar matahari dengan tirai atau gorden saat Anda mengoperasikan AC.
• Tutup rapat pintu atau jendela saat Anda mengoperasikan AC.
• Sesuaikan arah aliran udara secara vertikal atau horizontal untuk mengalirkan udara dalam ruangan.
• Percepat kipas untuk mendinginkan atau menghangatkan udara dalam ruangan dengan cepat,
dalam waktu singkat.
• Buka jendela secara teratur untuk ventilasi karena kualitas udara dalam ruangan dapat memburuk
jika AC digunakan selama berjam-jam.
• Bersihkan saringan udara setiap 2 minggu sekali. Debu dan kotoran yang menumpuk dalam
saringan udara dapat menghalangi aliran udara atau melemahkan fungsi mendinginkan /
menurunkan kadar kelembapan

Unit luar ruangan
- Jika kerai dipasang di atas unit untuk
mencegah sinar matahari langsung atau
kehujanan, pastikan radiasi panas kondensor
tidak terhalang.
- Pastikan bahwa ruang di sekitar sisi belakang
dan sisi-sisi lain lebih dari 300 mm. Ruang di
depan unit hendaknya lebih dari 700 mm.
- Jangan meletakkan hewan dan tumbuhan di
jalur udara panas.
- Perhitungkan berat AC dan pilih tempat
dengan kebisingan dan getaran minimal.
- Pilih tempat di mana udara hangat dan
kebisingan dari AC tidak mengganggu
tetangga

Sekrup untuk mengencangkan panel dilekatkan ke panel dekorasi.

• Selalu waspada saat membongkar kemasan dan memasang.
- Bagian tepi yang tajam bisa menyebabkan cedera.
• Ketebalan pipa tembaga yang digunakan seperti ditunjukan di Tabel "Batasan Kerja"
- Jangan mengunakan pipa tembaga yang lebih tipis daripada yang tercantum di tabel jika pipa
tersebut tersedia di pasaran

Lebih dari
150mm

ALAT PEMASANGAN

• Jangan mengunakan pipa tembaga yang terlipat
- Jika tidak berhati-hati, katup tambahan atau tabung kapiler bisa tersumbat kontaminan.

G a m ba r

Nama

• Untuk model R410A, gunakan pipa, mur flaring dan alat yang dikhususkan untuk bahan pendingin
R410A.
- Penggunaan pipa, mur flaring, dan alat (R22) bisa menyebabkan tekanan tinggi tak normal dalam
siklus (pemipaan) bahan pendingin, dan bisa menyebabkan ledakan dan cedera.

G a m ba r

Lebih dari
150mm

Nama

Obeng

Multi-meter

Bor listrik

Kunci pas heksagonal

Meteran, Pisau

Ammeter

• Sebaiknya jumlah sisa minyak kurang dari 40 mg/10m.

Lebih dari
600mm

Lebih dari
200mm

Lebih dari
300mm

Lebih dari
300mm

Lebih dari
700mm

Lebih dari 2300mm

Lebih dari
600mm

* Fitur dapat diubah sesuai jenis model.

Operasi
• Jangan gunakan stopkontak bersama dengan perkakas lain.
- Penggunaan secara bersamaan ini akan menyebabkan korsleting atau kebakaran karena timbulnya
panas.

Untuk catatan Anda

• Jangan gunakan kabel daya yang rusak.
- Jika tidak, kebakaran atau korsleting bisa terjadi.

Jepit tanda terima di halaman ini jika Anda memerlukannya untuk bukti tanggal pembelian atau untuk
tujuan garansi. Tuliskan nomor model dan nomor seri di sini:

• Jangan mengubah atau menambah kabel daya secara sembarangan.
- Jika tidak, kebakaran atau korsleting bisa terjadi.

Bor inti lubang

Detektor
kebocoran gas

Kunci inggris

Termometer,
Waterpass

Kunci pas putar

Set flaring tool

• Berhati-hatilah agar kabel daya tidak tertarik saat pengoperasian.
- Jika tidak, kebakaran atau korsleting bisa terjadi.

Nomor model :
Nomor seri :

! PERHATIAN
Pasang unit dalam ruangan di dinding
yang tingginya dari lantai lebih dari
2.300 mm.

• Cabut unit jika ada suara, bau, atau asap aneh dari unit.
- Jika tidak, kebakaran atau korsleting bisa terjadi.
• Jauhkan dari nyala api.
- Jika tidak, bisa menyebabkan kebakaran.

Tanggal pembelian :

• Cabut steker daya bila perlu, pegang kepala steker dan jangan sentuh dengan tangan basah.
- Jika tidak, kebakaran atau korsleting bisa terjadi.

PETA PEMASANGAN

PETUNJUK KESELAMATAN PENTING

• Jangan gunakan kabel daya di dekat alat pemanas.
- Jika tidak, kebakaran atau korsleting bisa terjadi.

BACA SEMUA PETUNJUK SEBELUM MENGGUNAKAN ALAT INI.

• Jangan membuka inlet isap unit dalam/luar ruangan selama pengoperasian.
- Jika tidak, bisa terjadi korsleting dan kegagalan fungsi perkakas.

Selalu patuhi tindakan pencegahan berikut untuk menghindari keadaan berbahaya dan
memastikan performa terbaik produk Anda.

• Jangan biarkan air mengalir ke dalam komponen listrik.
- Jika tidak, hal ini bisa menyebabkan kegagalan mesin atau korsleting.
• Pegang kepala steker saat mencabutnya.
- Ini bisa menyebabkan korsleting dan kerusakan.

! PERINGATAN
Dapat berakibat cedera serius atau bahkan kematian bila petunjuk diabaikan.

! PERHATIAN
Dapat berakibat cedera kecil atau kerusakan produk bila petunjuk diabaikan.

• Jangan menyentuh komponen logam unit saat melepas filter.
- Komponen tersebut tajam dan bisa menyebabkan cedera.

Pelat pemasangan

• Jangan menginjak unit dalam/luar ruangan dan jangan meletakkan benda apa pun di atasnya.
- Ini bisa menyebabkan cedera karena jatuhnya unit atau keruntuhannya.

Lengan
Penghubung-Lengan
Dempul (Perapat Jenis Karet)

• Jangan meletakkan benda berat di atas kabel daya.
- Jika tidak, kebakaran atau korsleting bisa terjadi.

! PERINGATAN

• Bila produk terendam air, selalu hubungi pusat layanan.
- Jika tidak, kebakaran atau korsleting bisa terjadi.

• Pemasangan atau perbaikan yang dilakukan oleh seseorang yang tidak memenuhi kualifikasi dapat
membahayakan Anda dan orang lain.

Pelepasan Udara

• Berhati-hatilah agar anak-anak tidak menginjak unit luar ruangan.
- Jika tidak, anak-anak bisa mengalami cedera serius karena jatuh.

• AC harus dipasang sesuai peraturan perkabelan nasional.
• Jika kabel catu daya rusak, maka harus diganti oleh pabrik, agen layanannya atau orang berkualifikasi
serupa untuk menghindari bahaya.

Lampu Indikasi Operasi/
Penerima Sinyal

! PERHATIAN

• Informasi yang terdapat dalam panduan ini dimaksudkan untuk digunakan oleh teknisi servis
berkualifikasi serta memahami dengan baik prosedur keselamatan serta dilengkapi dengan alat dan
instrumen uji yang memadai.

Dudukan

• Kegagalan dalam membaca dan mengikuti semua petunjuk dalam panduan ini dengan baik dapat
mengakibatkan kerusakan peralatan, kerusakan properti, cedera tubuh dan/atau kematian.

• Pasang selang pembuangan air untuk memastikan pembungan dapat dilakukan dengan aman.
- Jika tidak, bisa menyebabkan kebocoran air.

• Alat ini tidak dirancang untuk digunakan oleh orang (termasuk anak-anak) yang mengalami gangguan
fisik, gangguan kemampuan panca indera atau mental, atau kurang pengalaman dan pengetahuan,
kecuali mereka diawasi atau diberi petunjuk tentang penggunaan alat oleh orang yang bertanggung
jawab atas keselamatan mereka.

• Pasang produk sehingga suara bising atau angin panas dari unit luar ruangan tidak mengganggu
tetangga.
- Jika tidak, bisa menyebabkan perselisihan dengan tetangga.

• Untuk pemasangan produk, selalu hubungi pusat layanan atau agensi pemasangan profesional.
- Jika tidak, kebakaran, korsleting, ledakan, atau cedera bisa terjadi.
• Pasang tutup bagian listrik dengan erat ke unit dalam ruangan dan panel layanan ke unit luar ruangan.
- Jika penutup bagian listrik dari unit dalam ruangan dan panel layanan unit luar ruangan tidak terpasang dengan erat, maka dapat menyebabkan kebakaran atau korsleting akibat debu, air, dll.

A J enis : 5K B tu/h (1/2 PK)
7K B tu/h (3/4 PK)

- Gunangan lengan untuk mencegah
kerusakan pada rakitan tabung.

3 6 0 mm

Outlet Udara

Ø65mm
Pelat pemasangan

yang diberi secara lokal.

Kait Sasis

yang diukur tersebut.

B J enis : 9K B tu/h (1 PK)

4 Potong kabel 1,5 m lebih panjang daripada

3 7 0 mm
Garis
Terluar Unit
Ø65mm

CATATAN

Ø65mm

29mm

Pemasangan Unit Dalam Ruangan

"A"

Pegangan

1 Gantung unit dalam ruangan dengan

Kuk

pengait di bagian atas pelat pemasangan.

2 Beri ganjal dll. antara unit dalam ruangan

Kerucut

dan pelat pemasangan dan pisahkan
bagian bawah unit dalam ruangan dari
dinding.

Pipa tembaga
Pegangan klem

Tanda panah merah

Penunjuk bawah

Unit dalam ruangan
Ganjal

Periksa
1 Bandingkan pekerjaan flaring dengan gam-

Pelat pemasangan

bar yang diberikan di bawah ini.
lakukan pekerjaan flaring lagi.

9 0 mm

Bagian dalam berkilau tanpa goresan

Pemipaan
bawah unit dalam ruangan dan
sambungkan kabel tersebut (Anda dapat
melihat rincian isi di bagian
'Menyambungkan kabel')
2 Kencangkan kabel pada papan kontrol
dengan penjepit kabel.
3 Beri selotip pada pipa pembuluh, selang
pembuangan air, dan kabel penghubung.
Pastikan selang pembuangan berada di sisi
terendah bundel tersebut. Meletakkannya
di sisi atas dapat menyebabkan aliran
berlebih dari panci alir melalui bagian dalam
unit.

Miring Permukaan Retak Ketebalan
rusak
tidak rata

1 Siapkan pipa unit dalam ruangan dan

1 Pegang pipa tembaga dengan erat dalam
satu bilah dengan dimensi yang
ditampilkan dalam tabel berikut.
2 Lakukan pekerjaan flaring dengan flaring
tool.
Diameter luar

A

Ketebalan

mm

Inci

mm

mm

Ø6,35

1/4"

1,1~1,3

0,7

Ø9,52

3/8"

1,5~1,7

0,8

Ø12,7

1/2"

1,6~1,8

0,8

Ø15,88

5/8"

1,6~1,8

1,0

Ø19,05

3/4"

1,9~2,1

1,0

selang pembuangan air untuk pemasangan
melewati dinding.
2 Lepas penahan pipa plastik dan tarik pipa
tersebut dan selang pembuangan air jauh
dari sasis.
3 Ganti hanya dudukan pipa plastik 1, bukan
dudukan 2 dalam posisi asal.

Model Pendinginan

- Atur rata tengah pipa dan kencangkan
sampai cukup erat dengan mur flaring
menggunakan tangan.

! PERHATIAN

1 Lepaskan tutup kontrol dari unit dengan
mengendurkan sekrup. Sambungkan kawat
ke terminal pada papan kontrol satu per
satu.
2 Kencangkan kabel pada papan kontrol
dengan klem kabel.
3 Kencangkan lagi tutup kontrol pada posisi
asal dengan sekrup tersebut.

Bahan insulasi

2 Atur garis potong pipa ke atas.
Balut daerah yang menampung bagian
tempat pipa belakang dengan selotip vinil.
Garis Potong

Unit Luar Ruangan

- Terakhir, kencangkan mur flaring dengan
kunci putar sampai kunci berbunyi klik.
Saat mengencangkan mur flaring dengan
kunci putar, pastikan arah untuk
mengencangkan mengikuti panah di kunci.

Pipa
pembuangan air

1 Masukkan kabel penghubung melalui sisi

= Tidak sesuai batasan =

Menyambung pipa
Pekerjaan flaring

bahan insulasi pipa unit dalam ruangan.
Ikat jadi satu dengan selotip vinil sehingga
tidak ada celah.

3

Unit luar ruangan

Unit luar ruangan

1 Timpa bahan insulasi pipa sambungan dan

Kabel
penghubung

* Fitur dapat diubah sesuai jenis model.

Haluskan semuanya

Panjang rata
semuanya

Miring Tak Rata Kasar

2

Balut bahan insulasi di sekitar
bagian penghubung.

2

1

Mur flaring

Tabung tembaga

<Pemipaan sisi kiri>
1 Rutekan jalur pipa dalam ruangan dan
selang pembuangan air ke posisi lubang
pipa yang diinginkan
2 Masukkan pipa, selang pembuangan air,
dan kabel penghubung ke dalam lubang
pipa.
3 Masukkan kabel penghubung ke dalam unit
dalam ruangan.
- Jangan menyambungkan kabel ke unit
dalam ruangan.
- Buat simpul kecil dengan kabel agar
mudah disambungkan nanti.
4 Beri selotip selang pembuangan air dan
kabel penghubung

8cm

2 Jika bagian flaring rusak, potong dan

- Lepaskan mur flaring yang terpasang ke unit
dalam dan luar ruangan, lalu pasang ke
pipa/tabung dengan burr yang benar-benar
telah terlepas.
(Anda tidak bisa memasangnya setelah
pekerjaan flaring selesai)

90°

29mm
9 0 mm

• Anda harus membeli komponen pemasangan.

Pipa
tembaga

jenis “A”

Bilah

ke bawah agar burr tidak jatuh ke tabung.

Memasang mur

panjang pipa.

4 5 0 mm
Pelat pemasangan

Kait Sasis

2 Sambil melepaskan burr, tahan ujung pipa

Reamer

dengan unit luar ruangan.

3 Potong pipa sedikit lebih panjang dari jarak

Pelat pemasangan

Melepaskan Burr

Pipa

2 Ukur jarak antara unit dalam ruangan

jenis ”A”

1

potong silang pipa/tabung tersebut.

Potong pipa dan kabel
1 Gunakan aksesori kit pemipaan atau pipa

• Jangan menyimpan atau menggunakan gas yang mudah menyala atau bahan mudah terbakar di
dekat AC.
- Jika dilakukan, kebakaran atau gagal produk bisa terjadi.

Bilah

Sebab utama kebocoran gas adalah karena
rusak pada kerja flaring. Lakukan pekerjaan
flaring dengan prosedur berikut.

Pemipaan belakang kanan

• Selalu pasang pemutus kebocoran udara dan papan pengalih khusus.
- Pemasangan tidak boleh menyebabkan kebakaran atau korsleting.

1 Lepaskan seluruh burr dari bagian silang

29mm
29mm
55mm

Pelat pemasangan

* Fitur dapat diubah sesuai jenis model.

!

Luar ruangan

Kerja Flaring

Ø65mm

Selotip vinil (Sempit)
Selang Drainase
Kabel penghubung
(Komponen Opsional)

Pelat Dasar

DINDING
Dalam ruangan

4 0 0 mm

Garis
Terluar Unit

Pemipaan samping gas (Komponen Opsional)
Pemipaan samping cair (Komponen Opsional)
Pipa pengaliran tambahan

Inlet Udara

• Hindari pendinginan berlebihan dan lakukan ventilasi sesekali.
- Jika tidak, bisa mengganggu kesehatan Anda.
• Gunakan kain lembut untuk membersihkannya. Jangan gunakan lilin, pengencer, atau detergen kuat.
- Tampilan AC bisa memburuk, berubah warna, atau merusak permukaan.
• Jangan gunakan perkakas untuk tujuan khusus seperti mengawetkan makanan hewan, mesin presisi, atau benda seni.
- Jika dilakukan, bisa merusak barang-barang Anda.
• Jangan sampai ada penghambat di sekitar inlet atau outlet aliran.
- Jika ada, hal ini bisa menyebabkan kegagalan perkakas atau kecelakaan.

• Jangan menggunakan kabel daya, steker atau soket longgar yang rusak.
- Jika tidak, kebakaran atau korsleting bisa terjadi.

- Bor lubang pipa dengan bor inti lubang ø65
mm. Bor lubang pemipaan di kanan atau kiri
dengan lubang sedikit miring ke sisi luar
ruangan.

Pemipaan belakang kiri

Operasi

• Selalu lakukan pemasangan arde.
- Jika tidak, korsleting bisa terjadi.

Dinding yang Anda pilih hendaknya cukup kuat
dan padat untuk mencegah getaran
1 Pasang pelat pemasangan di dinding
dengan sekrup jenis "A". Jika memasang
unit ke dinding beton gunakan baut jangkar
- Pasang pelat pemasangan secara
horizontal dengan mengatur garis
tengahnya menggunakan meter horizontal.
2 Ukur dinding dan tandai garis tengahnya.
Penting juga untuk berhati-hati terkait
lokasi pelat pemasangan. Pengaturan jalur
kabel ke stopkontak daya biasanya melalui
dinding. Membuat lubang dengan mengebor dinding untuk sambungan pipa harus
dilakukan secara aman.

75mm

• Jaga ketinggian paralel saat memasang produk.
- Jika tidak, bisa menyebabkan getaran atau kebocoran air.

Pemasangan

• Gunakan setelah melakukan uji
pembuangan air.
• Untuk melakukan Uji
pembuangan air
Lepas filter udara dan tuangkan
air ke dalam penukar panas.

Membuat Lubang dengan Bor
di Dinding

29mm

• Selalu periksa kebocoran gas setelah pemasangan dan perbaikan produk.
- Jika tidak, hal ini bisa menyebabkan kegagalan produk.

• Bila kabel daya harus diganti, pekerjaan penggantian harus dilakukan hanya oleh petugas resmi
dengan suku cadang pengganti asli.

Selotip vinil (Lebar)

Tombol Operasi Paksa

Pemasangan

• Anak-anak hendaknya diawasi untuk memastikan bahwa mereka tidak bermain-main dengan
perkakas.

Bengkokkan pipa sedekat
mungkin ke dinding, tapi
berhati-hatilah agar tidak
pecah.

Mengencangkan Pelat
Pemasangan

5-7mm

Nama dealer :

(3/16"~5/16")

Anda dapat menemukannya pada label di sisi setiap unit

Blok terminal
Lebih
5 mm

Unit luar ruangan

Kabel
penghubung daya

Garis Potong
Pipa
sisi cair
(Diameter
kecil)

Salah

* Garis potong pipa harus ke atas.
Selotip unit
dalam ruangan
Balut dengan selotip vinil

Pipa sambungan
Selotip vinil (lebar)

<Pemipaan sisi kanan>
1 Ikuti jalur pipa dalam ruangan dan selang
pembuangan air dengan arah kanan
belakang.
2 Masukkan kabel penghubung ke unit dalam
ruangan dari unit luar ruangan melalui
lubang pemipaan.
- Jangan menyambungkan kabel ke unit
dalam ruangan.
- Buat simpul kecil dengan kabel agar
mudah disambungkan nanti.
3 Beri selotip pada pipa pembuluh, selang
pembuangan air, dan kabel penghubung.
Pastikan bahwa selang pembuangan air
berada di sisi terendah dari bundel
tersebut. Meletakkan di sisi atas dapat
menyebabkan panci selang pembuangan
air meluap ke dalam unit.

Kawat penghubung dari
AC Unit Dalam Ruangan

Kabel penghubung

Pipa sisi gas
(Diameter besar)

Pipa Gas
Pipa Cair
Benar

Model
pendinginan

Tutup kontrol

Kunci putar

Kabel penghubung
Pipa
Selotip vinil(sempit)

3 Jadikan satu pemipaan dan selang pembuangan air bersama dengan membalutnya
menggunakan selotip vinil sampai cukup
menutup tepat dalam bagian tempat pemipaan belakang.

Diameter luar
mm
Inci
Ø6,35
1/4
Ø9,52
3/8
Ø12,7
1/2
Ø15,88
5/8
Ø19,05
3/4

Putaran
kgf.cm
N.m
180~250 17,6~24,5
340~420 33,3~41,2
550~660 53,9~64,7
630~820 61,7~80,4
990~1210 97~118,6

Menurut konfirmasi kondisi di atas,
siapkan pengkabelan sebagai berikut.
1 Jangan sampai gagal memiliki sirkuit
daya individu khususnya untuk AC.
Sebagai metode pengkabelan, ikuti
panduan diagram sirkuit yang dipasang
di dalam tutup kontrol.
2 Sekrup yang mengencangkan
pengkabelan dalam tempat perkakas
listrik cenderung kendur karena
getaran pada unit selama pemindahan.
Periksa perkakas dan pastikan
semuanya terpasang erat.
(Jika kendur, maka dapat
menyebabkan kabel terbakar.)
3 Spesifikasi sumber daya.
4 Pastikan bahwa kapasitas listrik cukup.
5 Lihat apakah tegangan awal terjaga
lebih dari 90 persen tegangan tetapan
yang ditandai pada pelat nama.
6 Pastikan bahwa ketebalan kabel adalah
seperti yang ditetapkan dalam
spesifikasi sumber daya.
(Khususnya catat hubungan antara
panjang dan ketebalan kabel.)
7 Selalu pasang pemutus sirkuit
kebocoran tanah di daerah basah atau
lembap.
8 Hal berikut ini disebabkan oleh
turunnya tegangan.
- Getaran sakelar magnetik, yang akan
merusak titik kontak, pemutus
sakelar, gangguan fungsi normal
kelebihan muatan.
9 Alat untuk memutuskan arus dari catu
daya harus dipadukan dalam
pengkabelan tetap dan memiliki
pemisah kontak celah udara setidaknya
3 mm dalam masing-masing konduktor
(fase) aktif.

Balut dengan selotip vinil
Pipa

Selotip vinil (lebar)
Selang pembuangan air

Benar
- Tekan sisi atas klem dan geser pipa ke
bawah perlahan. Kemudian bengkokan ke
sisi kiri dengan pelan

Menyambungkan Kabel

Salah
- Mengikuti jenis lengkung dari kanan ke kiri
bisa menyebabkan kerusakan pipa.

Unit dalam ruangan

Kabel
penghubung

Selang
pembuangan air

Sambungkan kabel ke unit dalam ruangan
dengan menyambungkan kabel ke terminal di
papan kontrol satu per satu sesuai sambungan
unit luar ruangan. (Pastikan bahwa warna
kabel unit luar ruangan dan No. terminal sama
dengan unit dalam ruangan.)

Selang
pembuangan air

Menyambungkan pipa pemasangan
dan selang pembuangan air ke unit
dalam ruangan.
Selotip
Pipa
penghubung

! PERHATIAN

sampai cukup erat dengan mur flaring
menggunakan tangan.

Selang
pembuangan air
Kabel penghubung

* Fitur dapat diubah sesuai jenis model.

! PERHATIAN
Jika selang pembuangan air tambahan
diarahkan ke dalam ruangan, insulasikan
pipa dengan bahan insulasi sehingga tetesan dari keringat (kondensasi) tidak
Merusak furnitur atau lantai.
• Disarankan menggunakan polietilen
busa atau yang setara.

* Fitur dapat diubah sesuai jenis model.
* Fitur dapat diubah sesuai jenis model.

! PERHATIAN

Pipa unit
dalam ruangan

Mur
flaring

Pipa

2 Kencangkan mur flaring dengan kunci pas
Diameter luar
mm
Inci
Ø6,35
1/4
Ø9,52
3/8
Ø12,7
1/2
Ø15,88
5/8
Ø19,05
3/4

Informasi Pemasangan. Untuk pipa kiri.
Ikuti petunjuk di atas.

Putaran
kgf.cm
N.m
180~250 17,6~24,5
340~420 33,3~41,2
550~660 53,9~64,7
630~820 61,7~80,4
990~1210 97~118,6

Untuk memeriksa pembuangan air.

pembuangan air unit dalam ruangan tanpa
kebocoran dan keluar melalui pintu keluar
pembuangan.

20mm

SILANG
NORMAL-DAERAH
PERPOTONGAN 0,75mm

Panci pembuangan air
2

Kebocoran
air
Kumpulan
air buangan
Udara

Kelas
18rb 24rb~28rb 30rb, 32rb 36rb, 38rb
1.5
2.5
2.5
5.5

5k~12k
15

Kelas
18k
20

Ujung selang
pembuangan
air tercelup ke air
Kebocoran
air

* Pengkabelan bidang harus dilakukan
sehingga konduktor pembawa arus tegang
sebelum konduktor pentanahan jika kabel
terlepas dari jangkar kabel.

pemutus
sirkuit (A)

Kebocoran Bergelombang
air

Selang
pembuangan
Pemeriksaan
kebocoran

(mm 2)
SILANG NORMAL
DAERAH
5rb~9rb 12rb~14rb
PERPOTONGAN
0.75
1.0

Kabel daya yang terhubung ke unit dalam
ruangan hendaknya dipilih sesuai spesifikasi berikut (Alat ini harus disediakan
dengan kumpulan kabel yang mematuhi
regulasi nasional.)

Membuang
Celah kurang
dari 50 mm

24k
30
* * Fitur dapat diubah sesuai jenis model.

10±3mm

Pipa pembuangan air

! PERHATIAN

Pipa
sambungan

Pipa unit dalam ruangan

1 Selang pembuangan harus mengarah ke
bawah agar mudah mengalir.

Jika steker daya tidak digunakan, berikan
pemutus sirkuit antara sumber daya dan
unit seperti yang ditampilkan.

GN/YL

Turunan

20mm

3 Bila perlu menambah selang pembuangan
air dalam ruangan, rakit pipa pembuangan
air seperti ditunjukkan pada gambar

(mm 2)
SILANG NORMAL
5rb~9rb 12rb~14rb
DAERAH
PERPOTONGAN
0.75
1.0

Pipa pembuangan air

Unit(A)

4

Jangan angkat

Pemeriksaan
kebocoran

GN/YL

! PERHATIAN

Mur flaring

Perekat

berikut.

Selang pembuangan
air daerah penghubung

Kunci ujung-terbuka
(tetap)

Kunci pas

2 Jangan atur selang pembuangan air seperti

1 Tuangkan segelas air ke evaporator.
2 Pastikan air mengalir melalui selang

10±3mm

- Diagram sirkuit dapat berubah tanpa
pemberitahuan terlebih dahulu.
- Kawat tanah hendaknya lebih panjang
daripada kawat umum.
- Saat memasang, lihat diagram sirkuit
pada tutup sasis.
- Sambungkan kawat dengan erat
sehingga tidak mudah tertarik keluar.
- Sambungkan kawat sesuai kode warna,
dengan merujuk ke diagram
pengkabelan.

1 Atur rata tengah pipa dan kencangkan

Memeriksa Pembuangan Air

Kabel daya yang terhubung ke unit dalam
ruangan dan luar ruangan hendaknya dipilih
sesuai spesifikasi berikut (Alat ini harus
disediakan dengan kumpulan kabel yang
mematuhi regulasi nasional.)
Kabel senur (suplai) pada unit bagian luar
harus tidak lebih ringan dari senur
fleksibel berselubung polikloropen (kode
602545 IEC 57, H05RN-F) sesuai ketentuan
persyaratan SNI

Selang pembuangan
air unit dalam ruangan
Selotip vinil(sempit)

Kelas
18rb 24rb~28rb 30rb, 32rb 36rb, 38rb
1.5
2.5
2.5
5.5

Dalam Dalam Dalam Dalam Luar
Luar
ruangan ruangan ruangan ruangan ruangan ruangan

Jenis Kabel(B) H05VV-F H05VV-F H05VV-F H05VV-F H05VV-F H05VV-F
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Sumber daya utama

Pendingin
Udara

Pemutus sirkuit
Gunakan pemutus
sirkuit atau sekring
tunda waktu

6

7

Pembentukan Pemipaan
Lakukan pemipaan dengan membalut bagian
sambungan dari unit dalam ruangan dengan
bahan isolasi dan amankan dengan dua jenis
selotip vinil.
- Jika Anda ingin menyambungkan selang
pembuangan tambahan, ujung outlet
pembuangan air hendaknya diarahkan di atas
tanah. Amankan selang pembuangan air
dengan tepat.

Jika unit luar ruangan dipasang di atas Unit
dalam ruangan, lakukan hal berikut.
1 Pasang selotip pada pipa dan kabel
penghubung dari bawah ke atas.
2 Lekatkan pipa berselotip di sepanjang dinding luar. Buat jebakan untuk mencegah air
masuk ke kamar.
3 Lekatkan pipa ke dinding menggunakan
sadel atau yang sejenis

Selotip vinil(sempit)

Menyelesaikan Pekerjaan

Pemasangan filter

Pompa ke bawah

- Sambungkan selang muatan dan yang
digambarkan dalam langkah-langkah
sebelumnya ke pompa vakum untuk
mengevakuasi pipa dan unit dalam ruangan.
Pastikan kenop “Lo” dari Alat ukur tekanan
terbuka. Lalu, gunakan pompa vakum. Waktu
evakuasi berbeda-beda tergantung panjang
pipa dan kapasitas pompa. Tabel berikut
menampilkan waktu yang diperlukan untuk
Evakuasi.

- Dengan kunci katup servis, putar sisi cairan
berlawanan arah jarum jam untuk membuka
penuh katup.
- Putar katup sisi gas berlawanan arah jarum jam
untuk membuka penuh katup
- Kendurkan selang pengisi yang terhubung ke
port layanan sisi gas sedikit untuk melepaskan
tekanan, lalu lepaskan selang.
- Ganti mur flaring dan bonet pada port layanan
sisi gas dan kencangkan mur flaring dengan erat
menggunakan kunci inggris.

Ini dilakukan saat unit dipindahkan atau sirkuit
bahan pendingin diservis. Pompa ke Bawah
berarti mengumpulkan semua bahan
pendingin ke dalam unit luar ruangan tanpa
kehilangan bahan pendingin.

energi dari kantung plastik yang dikemas
terpisah.

2

- AC hendaknya tidak dipasang di tempat
yang menghasilkan gas korosif, seperti
gas asam atau alkali.
- Jangan pasang produk di tempat yang
terkena angin laut (angin mengandung
garam) secara langsung. Ini dapat
menyebabkan korosi produk. Korosi,
khususnya pada kondensor atau sirip
evaporator, dapat membuat produk tidak
berfungsi atau performanya tidak efisien.
- Jika unit luar ruangan dipasang dekat
pantai, hindari terpapar langsung angin
laut. Jika tidak dapat dihindari, maka
perlakuan antikorosi tambahan
diperlukan pada alat penukar panas.

Pastikan untuk melakukan prosedur
Pompa ke Bawah dalam mode
pendinginan.

Unit
Outdoor
luar ruangan
unit

Filter Rangkap
Tiga (Opsional)

Prosedur Pompa ke Bawah

Filter Bebas
Alergi(Opsional)

* Fitur dapat diubah sesuai jenis model.
Sisi gas
Katup 3-arah
(Tutup)

Jika unit luar ruangan dipasang di bawah unit
dalam ruangan, lakukan hal berikut.
1 Pasang selotip pada pipa, selang
pembuangan air, dan kabel penghubung
dari bawah ke atas.
2 Lekatkan pipa yang diselotip ke dinding
luar menggunakan sadel atau yang
semisal.

Segel celah di sekitar
pipa dengan penyegel
jenis getah/karet.
Pemasangan selotip
Selang
pembuangan air

Pemipaan
Kabel
penghubung

- Sambungkan selang manifold pengukur
tekanan rendah ke port isi pada katup servis
sisi gas.
- Buka katup servis sisi gas setengah dan
kuras udara dalam selang manifold
menggunakan bahan pendingin.
- Tutup katup servis sisi cair (dari semua arah).
- Aktifkan sakelar pengoperasian unit dan
mulai operasi pendinginan.
- Bila pembacaan alat ukur tekanan rendah
menjadi 1 sampai 0,5 kg/cm 2 G(14,2 sampai
7,1 P.S.I.G.), tutup rapat katup sisi gas dan
kemudian prosedur diakhiri, dan semua
bahan pendingin dikumpulkan ke dalam unit
luar ruangan.

Sisi cair

Katup 2-arah
(terbuka)

jebakan

Tutup
Unit luar ruangan

Pengurasan Udara
Katup manifold

Udara dan kelembapan dalam sistem
pendingin berdampak buruk seperti berikut.
- Tekanan dalam sistem naik.
- Arus pengoperasian naik.
- Efisiensi pendinginan (atau pemanasan)
turun.
- Kelembapan dalam sirkuit bahan pendingin
mungkin membeku dan menutup pembuluh
kapiler.
- Air mungkin menyebabkan korosi komponen
dalam sistem pendinginan.
Oleh karena itu, setelah mengevakuasi
sistem, lakukan uji kebocoran untuk pipa dan
pembuluh antara unit dalam ruangan dan luar
ruangan.

Waktu yang diperlukan untuk Evakuasi bila
pompa vakum 30 gal/h digunakan
Jika panjang pipa
kurang dari 10 m
(33 kaki)

Jika panjang pipa
lebih dari 10 m
(33 kaki)

10 mnt. atau lebih

15 mnt. atau lebih

Pengukur
tekanan

Lo

Hi

tutup

buka

Memilih lokasi (Unit Luar Ruangan)
Jika unit luar ruangan harus dipasang dekat
pantai, hindari terpapar langsung angin laut.
Pasang unit luar ruangan pada sisi berlawanan
arah angin laut.

- Persiapan
Periksa apakah setiap tabung (baik tabung
sisi cair mau pun gas) antara unit dalam
ruangan dan luar ruangan telah terhubung
dengan baik dan semua pengkabelan untuk
pengujian telah selesai. Lepaskan tutup
katup servis dari sisi gas dan cair unit luar
ruangan. Perhatikan bahwa katup servis sisi
cair dan gas pada unit luar ruangan tetap
ditutup pada tahap ini.

- Bila vakum yang diinginkan tercapai, tutup
kenop katup 3-arah dan hentikan pompa
vakum

!

CATATAN

angin laut

- Ganti tutup katup pada katup servis sisi gas
dan cair dan kencangkan.
Ini menyempurnakan pengurasan udara
dengan pompa vakum.
- Ganti tutup pipa pada unit luar ruangan
dengan satu sekrup
Sekarang AC siap untuk dihidupkan.
* Fitur dapat diubah sesuai jenis model.

Penetapan tempat unit luar ruangan
Unit dalam ruangan

Katup manifold
Alat ukur
tekanan
Lo

- Pasang unit luar ruangan dengan baut dan
mur (ø10 mm) dengan erat dan secara
horizontal pada beton atau dinding yang
kaku.
- Saat memasang di dinding, atap atau puncak
atap, kaitkan alas pemasangan secara erat
dengan paku atau kawat dengan
memperhitungkan pengaruh angin dan
gempa bumi.
- Jika getaran unit diteruskan ke pipa,
kencangkan unit dengan karet anti-getaran.

Hi

Selang muatan

Gas nitrogen
silinder(dalam
posisi tegak vertikal)

* Fitur dapat diubah sesuai jenis model.

- Pastikan bahwa semua pipa dan kabel
terhubung dengan benar.
- Pastikan katup servis sisi gas dan cair
benar-benar terbuka.

Hidupkan unit selama 15~20 menit, lalu
periksa isi bahan pendingin sistem:
- Ukur tekanan katup servis sisi gas.
- Ukur tekanan udara dari inlet dan outlet AC.
- Pastikan perbedaan antara suhu inlet dan
outlet lebih dari 8°C.
- Sebagai rujukan; tekanan sisi gas pada
kondisi optimum ditampilkan pada tabel
(pendinginan)
AC sekarang siap digunakan.

Ukuran Pipa
Kapasitas
(Btu/jam)

Siapkan remote control

Masukkan baterai sebelum menggunakan
remote control. Jenis baterai yang digunakan
adalah AAA(1,5V)
1 Lepaskan penutup baterai.

Suhu masukan

GAS

CAIR

Standar
Panjang
(m)

Maks.
Maks.
Elevasi B Panjang A
(m)
(m)

Tambahan
Bahan
pendingin
(g/m)

mm

inci

mm

inci

5rb

Ø9,52

3/8

Ø6,35

1/4

5

7

10

10

7rb-9rb

Ø9,52

3/8

Ø6,35

1/4

5

7

10

15

12rb

Ø12,7

1/2

Ø6,35

1/4

5

7

15

20

Ø12,7

1/2

Ø6,35

1/4

5

15

30

20

Ø15,88

5/8

Ø6,35

1/4

5

15

30

20

Ø15,88

5/8

Ø9,52

3/8

5

15

30

30

18rb-26rb

Udara
lepasan

Unit dalam ruangan
Unit luar ruangan

Suhu lepasan

Bahan
pendingin

Baut

Panjang dan Elevasi pempipaan

Uji Coba

Evaluasi performa

SUHU
sekitar luar.

A

2 Masukkan baterai baru dan pastikan
terminal + dan - baterai terpasang dengan
benar.

Tekanan gas dari
sisi fungsi katup

B

Unit luar ruangan

A
Unit dalam ruangan

B

2

R-22

35°C (95°F)

Metode air sabun

!

Pilih tempat yang aliran udaranya bagus.

pompa vakum

- Lakukan uji kebocoran semua sambungan
pipa (baik dalam mau pun luar ruangan) dan
baik katup servis sisi gas mau pun cair.
Gelembung menunjukkan kebocoran.
Pastikan Anda mengelap kering sabun
dengan kain bersih.
- Setelah sistem dipastikan bebas bocor,
kurangi tekanan nitrogen dengan
mengendurkan konektor selang muatan pada
silinder nitrogen. Bila tekanan sistem
dikurangi sampai normal, putus sambungan
selang dari silinder.

Unit luar ruangan

Pastikan menggunakan katup manifold
untuk pengurasan udara. Jika tidak tersedia,
gunakan katup penghenti untuk tujuan ini.
Kenop katup 3-arah harus selalu tertutup.
- Atur tekanan sistem sampai maksimum
250 P.S.I.G. (model R-22) atau 400
P.S.I.G (model R-410A) dengan gas
Nitrogen kering dan tutup katup silinder
bila pembacaan alat ukur mencapai 250
P.S.I.G (model R-22) atau 400 P.S.I.G
(model R-410A). Langkah selanjutnya
adalah uji kebocoran dengan sabun cair.

- Harus cukup kuat seperti beton untuk
mencegah angin laut dari laut.
- Tinggi dan lebar hendaknya lebih dari 150%
unit luar ruangan.
- Lebih dari 70 cm ruang harus dijaga antara
unit luar ruangan dan pemecah angin agar
udara mudah mengalir.

Dalam hal ini, untuk memasang unit luar
ruangan di pantai, atur pemecah angin agar
tidak terkena angin laut.

- Uji kebocoran
Sambungkan katup manifold (dengan alat
ukur tekanan) dan silinder gas nitrogen kering
ke port layanan ini dengan selang muatan.

! PERHATIAN

angin laut

- Jika Anda tidak dapat memenuhi
panduan di atas untuk pemasangan di
tepi pantai, hubungi LG Electronics
untuk mendapatkan antikorosi
tambahan.
- Pembersihan debu atau partikel garam
yang tersangkut secara periodik (lebih
dari setahun sekali) pada alat penukar
panas dengan menggunakan air
- Jangan gunakan air laut saat
membersihkan alat penukar panas.

angin laut

Jebakan digunakan untuk mencegah
air masuk ke komponen listrik.

Pengurasan udara dengan pompa vakum

pemecah angin

! PERHATIAN

Masukkan filter rangkap tiga dan filter bebas
alergi ke dalam fight case.

! PERHATIAN

jebakan

Balut dengan
selotip vinil(lebar)

Panduan pemasangan di
daerah pantai

1 Tarik keluar filter rangkap tiga, filter bebas

Segel celah di sekitar
pipa dengan penyegel
jenis getah/karet.

Pipa
Selang
pembuangan air

Evakuasi

4~5kg/cm G
(56.8~71.0
P.S.I.G.)

* Fitur dapat diubah sesuai jenis model.

PERHATIAN

Agar nitrogen tidak masuk ke sistem
pendingin dalam keadaan cair, bagian atas
silinder harus lebih tinggi dari bagian
bawahnya saat Anda menekan sistem.
Biasanya, silinder digunakan dalam posisi
tegak vertikal.

- Lepas tutup dari katup 2-arah dan 3-arah.
- Lepas tutup port-layanan dari katup 3-arah.
- Gunakan air sabun atau detergen netral cair
pada sambungan unit dalam ruangan atau
sambungan unit luar ruangan dengan sikat
lembut untuk memeriksa kebocoran titik-titik
sambungan pipa.
- Jika ada gelembung, pipa bocor

! PERHATIAN

3 Pasang kembali penutup baterai.
Sambungan pipa

!

! PERINGATAN
Berisiko mengalami kebakaran
atau ledakan.
- Gas inersia (nitrogen) hendaknya digunakan bila Anda
memeriksa kebocoran pipa, membersihkan
atau memperbaiki pipa, dan lain-lain. Jika
Anda menggunakan gas mudah terbakar
termasukoksigen, produk mungkin memiliki risiko kebakaran dan ledakan.
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Note - Memo -

Kapasitas didasarkan pada panjang standar dan panjang maksimal yang diizinkan berdasarkan
keandalan.
Bahan pendingin tambahan harus diisi setelah 5 m.

CATATAN

!

Jika tekanan aktual lebih tinggi dari yang
ditampilkan, sistem kemungkinan besar
kelebihan muatan, dan muatan harus
dibuang. Jika tekanan aktual lebih rendah
dari yang ditampilkan, sistem
kemungkinan besar kurang muatan, dan
muatan harus ditambahkan.

CATATAN

- Gunakan 2 baterai AAA(1,5volt). Jangan
gunakan baterai yang dapat diisi ulang.
- Lepaskan baterai dari remote control jika
sistem tidak digunakan dalam jangka
waktu lama
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Note - Memo -
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Note - Memo -

PT. LG ELECTRONICS INDONESIA
Kawasan industri MM2100 BLOK G
Cikarang Barat, Bekasi, Jawa Barat 17520
INDONESIA
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