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HURTIGVEILEDNING

KLIMAANLEGG
NORSK

Vennligst les denne installasjonsmanualen fullstendig før du installerer produktet.
Installasjons arbeidet må være utført i samsvar med den nasjonale kablings
standarden, av autorisert personell.
Oppbevar denne Installasjonsveiledningen for senere referanse etter at den er lest
nøye.
Luft-til-vann-varmepumpe

Oversettelse av de originale instruksjonene
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Forsiktighetsregler

1. Forsiktighetsregler
For å hindre skader på brukeren eller andre personer og materielle skader, må følgende instruksjoner
følges.
n Les instruksjonene før du installerer klimaanlegget.
n Vær oppmerksom på forholdsreglene som er gitt her da de omfatter viktige sikkerhetsrelaterte elementer.
n Feil bruk på grunn av at instruksjonene ignoreres vil føre til skade eller ødeleggelser. Seriøsiteten er
kvalifisert ut I fra følgende indikatorer.

ADVARSEL

Dette symbolet indikerer risikoen for død eller alvorlig personskade.

FORSIKTIG

Dette symbolet indikerer risikoen for personskade eller skade på eiendommer bare.

n Betydning av symbolene som brukes i denne håndboken er som vist nedenfor.

Pass på ikke å gjøre.
Pass på å følge instruksjonen.

ADVARSEL
Installasjon
• Ikke bruk en kretsbryter som er defekt eller med for lav kapasitet.
Koble denne enheten til en egen strømkrets.
- Det finnes fare for brann eller elektrisk støt.
• For elektrisk arbeid kontaktes forhandleren, selgeren, en kvalifisert
elektriker eller en autorisert serviceforhandler.
- Det finnes fare for brann eller elektrisk støt.
• Enheten skal alltid være tilkoblet jord.
- Det finnes fare for brann eller elektrisk støt.
• Installer panelet og kontrollboksens deksel sikkert.
- Det finnes fare for brann eller elektrisk støt.
• Monter alltid på en krets som er passende, og har sikring.
- Uriktig kabling og montering kan forårsake brann eller elektrisk støt.
• Bruk sikring som er stor nok.
- Det foreligger en fare for brann eller elektrisk støt.
• Ikke modifiser eller forleng strømkabelen.
- Det finnes fare for brann eller elektrisk støt.
• Ikke installer, fjern eller installer enheten på et annet sted på egen
hånd (kunden).
- Det finnes fare for brann, elektrisk støt, eksplosjon eller skader.
2 Luft-til-vann-varmepumpe
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• For antifrost-middel skal alltid forhandleren eller en autorisert
serviceforhandler kontaktes.
- Frostvæsken er nesten alltid giftig.
• For installasjonen skal alltid forhandleren eller en autorisert
serviceforhandler kontaktes.
- Det finnes fare for brann, elektrisk støt, eksplosjon eller skader.
• Ikke installer enheten på et ødelagt stativ.
- Dette kan resultere i skader, ulykker eller skader på enheten.
• Påse at monteringsområdet ikke svekkes med tiden.
- Hvis basen kollapser kan air-conditioneren falle ned med den, og
forårsake skader, produktsvikt og personskader.
• Ikke installer vannrørsystemet som et åpent kretsløp.
- Det kan føre til at enheten ikke fungerer.
• Bruk en vakuumpumpe eller brannhemmende gass for å sjekke etter
lekkasjer eller tømme systemet for luft. Ikke bruk trykkluft eller
oksygen og ikke bruk brennbare gasser.
- Det er fare for død, personskade, brann eller eksplosjon.
• Pass på tilkoblingen til tilkoblingselementet til produktet.
- Hvis ikke dette følges kan det føre til skade på produktet.
• Unngå direktekontakt med kuldemediumet.
- Det er ingen risiko for frostbitt.

Installation Manual 3
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Operasjon
• Vær nøye med å sikre at strømkabelen ikke trekkes ut eller skades
under bruk.
- Det finnes fare for brann eller elektrisk støt.
• Ikke sett noe på strømkabelen.
- Det finnes fare for brann eller elektrisk støt.
• Ikke sett i eller trekk ut strømtilførselen under bruk.
- Det finnes fare for brann eller elektrisk støt.
• Ikke rør (betjen) enheten med våte eller fuktige hender.
- Det finnes fare for brann eller elektrisk støt.
• Ikke sett en varmeovn eller andre apparater i nærheten av
strømkabelen.
- Det finnes fare for brann eller elektrisk støt.
• Ikke la det renne vann inn i de elektriske delene.
- Det er en risiko for brann, funksjonssvikt eller elektrisk støt.
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• Ikke oppbevar eller bruk brannfarlig gass eller lettantennelige
substanser i nærheten av enheten.
- Det foreligger en fare for brann eller produktsvikt.
• Ikke bruk enheten på et trangt sted over lenger tid.
- Det kan føre til skade på enheten.
• Når det oppstår lekkasje av brannfarlig gass, skal gassen skrus av
og et vindu åpnes for å ventilere innen enheten skrus på.
- Det foreligger en fare for eksplosjon eller brann.
• Hvis det kommer rar lyd, lukt eller røyk fra produktet, slå av bryteren
eller trekk ut strømkabelen.
- Det er fare for elektrisk støt eller brann.
• Stopp enheten og steng vinduer i storm eller under en orkan. Hvis
det er mulig fjernes enheten fra vinduet innen en orkan oppstår.
- Det foreligger en fare for skade på eiendom, produktsvikt eller
elektrisk støt.
• Ikke åpne produktets frontgrill under drift. (Ikke ta det elektrostatiske
filter, hvis enheten er utstyrt med det.)
- Det foreligger en fare for fysisk skade, elektrisk støt eller
produktsvikt.
• De elektriske delene må ikke berøres med våte hender,
strømtilførselen må slås av før berøring. Strømmen skal slås av før
du rører elektriske deler.
- Det er fare for elektrisk støt eller brann.
• Kjølerøret og vannrøret eller andre indre deler må ikke berøres mens
enheten er i gang eller umiddelbart etter bruk.
- Det er risiko for brannskade eller frostbitt, personskade.
• Hvis du må ta på røret eller andre indre deler, bruk verneutstyr eller
vent til temperaturen har gått ned.
- Hvis ikke kan det forårsake brannskader eller frostskader, og
personlige skader.
• Skru på hovedstrøm 6 timer før produktets startsoperasjon.
- Ellers kan det skade kompressoren.
• Slå av hovedstrøm og vent 10 minutter før de elektriske delene
berøres.
- Det er fare for fysisk skade eller elektrisk støt.
• Varmeelementet på innsiden av produktet kan fortsette ved
stoppfunksjonen. Dette er for å beskytte produktet.
• Vær obs på at deler av kontrollboksen er varme.
4 Air-to-Water Heat Pump
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- Det er fare for fysisk skade eller brannskader.
• Hvis enheten kommer under vann (oversvømmet eller nedsenket),
kontakt en Autorisert Serviceforhandler.
- Det finnes fare for brann eller elektrisk støt.
• Pass på at vann ikke kan tømmes direkte på enheten.
- Det foreligger en fare for brann, elektrisk støt eller produktskader.
• Ventiler enheten en gang i blant når den anvendes sammen med en
ovn eller lignende.
- Det finnes fare for brann eller elektrisk støt.
• Skru av strømtilførselen ved rengjøring og vedlikehold på enheten.
- Det foreligger en fare for elektrisk støt.
• Vær nøye med å sikre at ingen kan tråkke på eller falle på
utendørsenheten.
- Dette kan resultere i personskader og skader på enheten.
• For installasjonen skal alltid forhandleren eller en autorisert
serviceforhandler kontaktes.
- Det finnes fare for brann, elektrisk støt, eksplosjon eller skader.
• Hvis enheten ikke skal brukes på lenge, anbefaler vi sterkt å ikke slå
av strømforsyningen til enheten.
- Det er en risiko for at vannet fryser.

NORSK

Installasjonsmanual 5
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FORSIKTIG
Installasjon
• Kontroller om det lekker gass (kjølevæske) etter at enheten er
installert eller det er utført reparasjoner på den.
- Lavt nivå med kjølevæske kan forårsake produktsvikt.
• Installer enheten i vater.
- Dette for å unngå vibrasjoner eller vannlekkasje.
• Vær alltid to eller flere personer for å løfte og flytte på enheten.
- Unngå personskader.
Operasjon
• Ikke bruk enheten til andre formål enn den er ment for, som
konservering av mat, kunstverk osv.
- Det er fare for skade eller tap av eiendom.
• Bruk en myk klut for rengjøring. Ikke bruk harde vaskemidler,
løsninger, osv.
- Det foreligger en fare for brann, elektrisk støt eller skader på
enhetens plastdeler.
• Ikke stå på eller sett noe på enheten.
- Det foreligger en fare for personskader og produktsvikt.
• Bruk en stødig stol eller stige under rengjøring eller vedlikehold på
enheten.
- Vær forsiktig og undgå personlig skade.
• Ikke slå på bryteren eller strømmen hvis frontpanelet, kabinettet,
toppdekselet eller dekselet til kontrollboksen har blitt fjernet eller
åpnet.
- Ellers kan det føre til brann, elektrisk støt, eksplosjon eller død.

6 Luft-til-vann-varmepumpe
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Generell informasjon
Etter IEC 660335-1
• Denne enheten er ikke beregnet for bruk av personer(inkludert barn) Med redusert fysisk, sensorisk, eller mentale evner, eller som mangler erfaring eller kunnskap, dersom de ikke har fått veiledning eller instruksjon i bruk
av enheten av en person som er ansvarlig for deres sikkerhet. Små barn bør overvåkes for å sikre at de ikke
leker med klimaanlegget.
Etter EN 660335-1
• Denne enheten kan brukes av barn fra 8 år og eldre, og personer med reduserte fysisk og sensoriske evner,
dersom de har fått veiledning eller instruksjoner i sikker bruk av utstyret og forstår farene som er tilstede. Barn
skal ikke leke med enheten. Rengjøring og vedlikehold skal ikke gjøres av barn uten veiledning

2. Generell informasjon
Med avansert inversjonsteknologi, passer
bra for installasjoner som gulvvarme, gulvkjøling og varmtvannsgenerering. Ved å inkludere forskjellig tilleggsutstyr kan bruker spesialtilpasse
bruksområdene til enheten.
I dette kapitlet blir
presentert for å identifisere installasjonsprosedyren. Før installasjonsstart les dette kapitlet nøye og finn informasjon som hjelper deg under installasjonen.

Modellinformasjon
Modellnummer nomenklatur
NORSK

Global Modellnavn
AH

B W

16

6

A

0
Serienummer
Funksjon
A: Generell oppvarming varmepumpe
H : Innenlands Varme oppvarming kun
T: Høy temperatur oppvarming varmepumpe
Produktets elektrisk strøm rangering
6 : 220-240V, 1Ø, 50Hz
8 : 380-415V, 3Ø, 50Hz
Oppvarmingskapasitet (kW)
Eks) 16: 16kW klasse
Modelltype
W: DC Inverter Varmepumpe
H : Varmepumpe
Klassifisering
N: Innendørsenhet
U: Utendørsenhet
B: Monoblokk
Luft-til-Vann Varmepumpe for R410A
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Generell informasjon
Europa Modellnavn
H

M 16

1

M
Forlater Vann Kombinasjon
Ingen: Lav Temperatur Forlater Vann
H : Høy Temperatur Forlater Vann
M : Midt-temperatur Forlater Vann
1 : 220-240V, 1Ø, 50Hz
3 : 380-415V, 3Ø, 50Hz
Nominell Varmekapasitet Indikasjon
Konversjon til kW
Eks) "09" : 10 kW
"12" : 12 kW
"14" : 14 kW
M : AWHP Monoblokk
H: Luft-til-vann-varmepumpe

- Additional Information : serial number is refer to the barcode on the product.
- Max allowable pressure High side : 4.2 Mpa / Low side : 2.4 Mpa
- Refrigerant : R410A

Luftbåret støyemisjon
A-vektet lydtrykk som slippes ut av dette produktet er under 70 dB.
** Støynivået kan variere avhengig av området.
Tallene som er oppgitt er utslippsnivå og er ikke nødvendigvis nivåer for trygge arbeidsforhold.
Selv om det er en sammenheng mellom utslipp og eksponeringsnivåer, kan dette ikke brukes
pålitelig for å avgjøre hvorvidt ytterligere forholdsregler er påkrevet.
Forhold som påvirker det faktiske nivået av eksponering av arbeidsstyrken omfatter egenskapene i
arbeidsrommet og andre støykilder, dvs. antall utstyr og andre tilstøtende prosesser og hvor lang tid
som en operatør utsettes for støy.
Dessuten kan tillatt eksponeringsnivå varierer fra land til land. Denne informasjonen vil imidlertid
muliggjøre at brukeren av utstyret kan gjøre en bedre vurdering av fare og risiko.

Konsentrasjonsgrense
Begrensing av konsentrasjonen er grensen for konsentrasjon av freongass der det kan tas umiddelbare tiltak uten å skade kroppen ved lekkasje av kjølemedium. Den begrensende konsentrasjon skal
beskrives i enheten kg / m3 (vekt for freongass per enhet luftvolum) for å tilrettelegge for beregning.
Konsentrasjonsgrense: 0,44 kg/m3 (R410A)

n Beregn konsentrasjon av kjølemiddel
Total mengde kjølemiddel

Konsentrasjon av kjølemiddel =

etterfylles i anlegget (kg)
Kapasitet for minste rom når innendørs
enhet er montert (m3)

8 Luft-til-vann-varmepumpe
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FORSIKTIG
Vær veldig forsiktig under bæring av enheten.
- Ikke ha bare en person til å bære enheten hvis den veier mer enn 20kg (44,1 lbs).
- PP bånd brukes til å pakke noen produkter. Ikke bruk dem for transport fordi de er farlige.
- Ikke berør varmeutvekslingsfinnene med bare hender. Da kan du få kutt i hendene.
- Riv opp plastemballasje og kast den så barn ikke kan leke med den. Ellers kan plastemballasjen
føre til kvelning.
- Under bæring av enheten, pass på å støtte den på 4 punkter. Løfting og bæring av enheten med
3 støttepunkter kan gjøre den ustabil og føre til fall.

Installasjonsforhold
Generelle hensyn
So

lta

k

Mer enn
300mm

Gje
hinrde e
dri lle
ng r
er

*Minimum
300mm
Mer enn 600mm
Mer enn 700mm

*: Vennligst sikre stedet for installasjon av
stoppekran og rist.
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• Hvis du bygger et tak over enheten for å unngå
at enheten utsettes for direkte sollys eller regn,
må du forsikre deg om at varmestrålingen fra
kondensatoren ikke er begrenset.
• Sikre stedene indikert av piler rundt front, bakside og side på enheten.
• Ikke la dyr eller planter befinne seg i varmluftstrømmen.
• Ta vekten på klimaanlegget med i betraktningen og velg et sted hvor støy og vibrasjoner blir
minimale.
• Velg et sted slik at varm luft og støy fra
klimaanlegget ikke forstyrrer naboer.
• Grunnoverflaten eller strukturen må være sterk
nok til å holde vekten av enheten.
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Installasjon ved kysten

FORSIKTIG
1. Klimaanlegg bør ikke installeres i områder der det produseres korroderende gasser, slik som
syre eller alkaliske gasser.
2. Ikke installer produktet der det kan utsettes direkte for havvinder (salte vinder). Det kan
forårsake korrosjon i produktet. Korrosjon, spesielt på kondensator og fordamperribbene, kan
forårsake driftsforstyrrelser eller svekket effekt.
3. Installeres utendørsenheten nær sjøen, bør den sikres mot direkte eksponering for havvinder.
Hvis ikke, er det nødvendig med ytterligere antirustbehandling av varmeveksleren.

Valg av plassering
1) Hvis utendørs enheten skal installeres når kysten, bør man unngå direkte eksponering mot havvind.
Installer utendørsenheten i le for havvindenes retning.

Havvind

Havvind

2) I tilfelle, å installere utendørs enheten mot sjøsiden, sett opp en leskjerm så den ikke blir eksponert av havvinden.
Leskjerm

Havvind

- Den bør være solid nok (f.eks. betong) for å motstå vinden fra sjøen.
- Høyden og bredden bør utgjøre mer enn 150 %
av utendørsenheten.
- Det bør være mer enn 700 mm avstand mellom
utendørs enheten og leskjermen for lett luftflyt.

3) Velg et sted med god drenering.
1. Hvis du ikke kan oppfylle de ovenstående retningslinjene når enheten installeres ved sjøen,
vennligst kontakt leverandøren din vedrørende ytterligere antirustbehandling.
2. Periodisk (mer enn én gang per år) må varmeveksleren rengjøres for støv eller saltpartikler
ved bruk av vann.

10 Luft-til-vann-varmepumpe
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Sesongmessig vind og varsomhet om vinteren
• Tilstrekkelige forhåndsregler må tas i områder der det forekommer snø eller veldig kalde områder på vinteren
slik at enheten fungerer som den skal.
• Klargjør for vind eller snø på vinteren, men også for andre forhold på alle områder.
• Installer en innsugingskanal og en utledingskanal slik at det ikke kommer til snø eller regn.
• Installer utendørsenheten slik at det ikke kommer snø direkte på den. Hvis snø hoper seg opp og fryser i luftinnsugingshullet, kan oppstå feil. Hvis enheten installeres i et snørikt område, skal hatten festes til enheten.
• Installer utendørs enheten ved et høyere nivå på 500mm over gjennomsnittlig snømengde (årlig gjennomsnittlig
snøfall), hvis den installeres i et område med store snømengder.
• Når det samler seg med enn 100mm snø på toppen av enheten må den alltid fjernes før drift.
1. Høyden på H-rammen må være mer enn 2 ganger høyere en snømengden, og dens bredde skal ikke overstige bredden på enheten. (Hvis rammens bredde er bredere enn enheten kan det hope seg opp snø)
2. Ikke installer innsugingshullet og utluftingshullet på utendørs enheten slik at disse peker mot sterke vinder.

Tilkobling av kabler
Generelle hensyn må tas hensyn til før
Det følgende må tas hensyn til før enhetskabling begynnes.
• Ikke inkluderte elektriske komponenter, som strømbrytere, strømkurser, ledninger, terminalkoblinger osv, må
velges med omhu i samsvar med nasjonalt lovverk og regulering.
• Sørg for at elektrisiteten tilgjengelig er sterk nok for å drive enheten, elektrisk varmer, varmtvannsbereder osv.
Kapasiteten til sikringen må også velges I samsvar med strømforbruket.
• THovedstrømforsyningen bør være en dedikert kurs. Dele hovedstrømforsyning med andre apparater som
vaskemaskin eller støvsuger er ikke tillatt.

• Slå av hovedstrømbryteren før arbeidet begynner og slå den ikke på igjen før arbeidet er utført.
• Ved justering eller utskifting av ledninger må hovedstrømbryteren være skrudd av og jordingskabelen sikkert festet.
• Installasjonsstedet bør være fritt for angrep fra ville dyr. For eksempel, mus som spiser på ledninger eller frosker som kommer seg inn i enheten kan skape store elektriske feil.
• Alle strømkoblinger bør være beskyttet fra duggdannelse med varmeisolering.
• Alle elektriske ledninger skal være i samsvar med nasjonale eller lokale lover og reguleringer.
• Jordingskabelen skal være riktig festet. Ikke jord enheten i kobberrør, stålgjerde på verandaen,
vannrør eller andre strømførende materialer.
• Fest alle kablene godt med kabelklemme. (Hvis du ikke har tilgang på kabelklemmer bruk de
medfølgende stripsene)
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Kabeltype
Strømforsyningskabel Enhet (spesifika(inkludert jord)
sjon)
Enhet
Nr *mm2 (H07RN-F)
Varmer
Nr *mm2 (H07RN-F)

AHBW036H0
3 * 1.0
-

AHBW056A0/
076A0/096A0
3 * 1.5
3 * 2.5

AHBW126A0/
146A0/166A0
3 * 2.5
3 * 4.0

AHBW128A0/
148A0/168A0
5 * 1.0
5 * 1.5

Sikring
Anbefalte strømsikringer

AHBW036H0

A

15

AHBW056A0/
076A0/096A0
20

AHBW126A0/
146A0/166A0
40

AHBW128A0/
148A0/168A0
20

ADVARSEL
• Enheten må være jordet.
• Hvis jording ikke utføres skikkelig, er det risiko for elektrisk strøt. Jording må gjøres av en kvalifisert tekniker.
• Vurder omgivelsene (temperatur, direkte sollys, regnvann, osv) ved opplegg av kabelen.
• Tykkelsen på strømkabelen er minste tykkelse for metallisk ledningskabel. Bruk en tykkere
kabel med tanke på spenningsfall.

3. Vedlikehold og Service
Vedlikeholdsaktiviteter
For å sikre maksimal utnyttelse av enheten, må en rekke kontroller og inspeksjoner av enheten og
kablingen utføres med jevne mellomrom, helst årlig.
Dette vedlikeholdet bør utføres av en lokal etablert tekniker.

Når enheten ikke fungerer....

FORSIKTIG
• Hvis produktet ikke skal brukes på lang tid, anbefales det
sterkt å IKKE SLÅ AV STRØMTILFØRSELEN til produktet.
• Hvis strømmen ikke tilføres, kan det hende at spesielle
sikringstiltak hos produktet (som anti-låsing av vannpumper)
ikke utføres.

12 Luft-til-vann-varmepumpe
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