Installatiehandleiding
LUCHT-NAAR-WATER WARMTEPOMP BUITENUNIT

Benodigd gereedschap voor de Installatie
1 Kruiskopschroevendraaier
2 Waterpas
3 Elektrische boormachine,
gatenzaag (ø70 mm)
4 Hexagonaalsleutel (4 mm)

5
6
7
8
9

Steeksleutel
Pijpsnijder
Ruimer
Mes
Gaslekdetector

10
11
12
13
14

Rolmaat
Thermometer
Megameter
Multimeter
Momentsleutel

42 N•m (4,2 kgf•m)
65 N•m (6,5 kgf•m)
15 Vacuümpomp
16 Manometerset

NEDERLANDS

UX09*E5*, UX12*E5*, UD12*E5*, UD16*E5*,
UX09*E8*, UX12*E8*, UX16*E8*, UD09*E8*,
UD12*E8*, UD16*E8*

VEILIGHEIDSMAATREGELEN
•
•
•
•

Lees aandachtig de volgende "VEILIGHEIDSMAATREGELEN" voordat u het toestel installeert.
De elektra dient te worden aangelegd door een erkende elektricien. Zorg ervoor dat het juiste voltage en stroomcircuit worden gebruikt
voor het te installeren model.
De genoemde maatregelen dienen in acht te worden genomen, daar deze belangrijk zijn in verband met de veiligheid. De betekenis van
de gebruikte symbolen wordt hieronder gegeven. Onjuiste installatie als gevolg van niet opvolgen van de instructies kan letsel of schade
veroorzaken, de ernst daarvan wordt aangeduid met de volgende symbolen.
Bewaar na de installatie deze installatiehandleiding bij de unit.

WAARSCHUWING

Dit symbool geeft de mogelijkheid aan van een ongeval met dodelijke afloop of ernstig letsel.

VOORZICHTIG

Dit symbool geeft de mogelijkheid aan van letsel of beschadiging van eigendommen.

De te volgen maatregelen zijn aangeduid met de volgende symbolen:
Symbool met een witte achtergrond verwijst naar een VERBODEN handeling.
Symbool met een donkere achtergrond verwijst naar een handeling die moet worden uitgevoerd.

•

Voer na installatie een test uit om te bevestigen dat zich geen onregelmatigheden voordoen. Leg vervolgens de werking, de verzorging en
onderhoud uit aan de gebruiker, zoals aangegeven in de handleiding. Herinner de gebruiker eraan de gebruiksaanwijzingen te bewaren
voor verdere referentie.

WAARSCHUWING
Installeer het buitenunit niet vlakbij de leuning van een balkon. Wanneer een buitenunit op het balkon van een flatgebouw wordt geïnstalleerd,
kan een kind langs het apparaat omhoog klimmen, over de leuning gaan en verongelukken.
Gebruik als voedingskabel geen kabel die niet is voorgeschreven, geen gemodificeerde kabel, geen gemeenschappelijke kabel en geen
verlengkabel. Gebruik geen stopcontact waarop ook andere elektrische apparaten zijn aangesloten. Slecht contact, slechte isolatie of te hoge
stroom zal een elektrische schok of brand veroorzaken.
Bind de voedingskabel niet samen met een band. De temperatuur in de voedingskabel kan abnormaal hoog oplopen.
Steek niet uw vingers of andere voorwerpen in het toestel, omdat de op hoge snelheid werkende ventilator letsel kan veroorzaken.
Ga niet op het toestel zitten of staan, omdat u eraf zou kunnen vallen.
Houd plastic zakken (verpakkingsmateriaal) ver van kleine kinderen, deze kunnen erdoor stikken.
Gebruik voor het installeren van de koelleiding geen pijptang. De leidingen kunnen hierdoor vervormen wat ertoe leiden dat het toestel niet goed werkt.
Schaf geen niet officieel goedgekeurde elektrische onderdelen aan voor installatie, service, onderhoud, enz. Zij zouden een elektrische schok
of brand kunnen veroorzaken.
Wijzig niet de bedrading van de buitenunit voor de installatie van andere componenten (d.w.z. de verwarming, enz.). Overbelasting van bedrading
of van aansluitpunten van bedrading kan een elektrische schok of brand veroorzaken.
Voeg geen koelmiddel toe of vervang het niet, anders dan met het opgegeven type. Dit kan leiden tot schade aan het product, barsten en letsel et cetera.
Volg voor de elektrische installatie de lokale bedradingsstandaarden en -voorschriften en deze installatiehandleiding. Gebruik een aparte
groep en een enkel stopcontact. Als de capaciteit van het elektrisch circuit onvoldoende is, of wanneer er storingen worden aangetroffen in de
elektrische installatie, kan dit elektrische schokken of brand veroorzaken.
Schakel een dealer of specialist in voor de installatie. Als de gebruiker de installatie niet goed uitvoert, kan dat leiden tot de lekkage van water,
elektrische schokken of brand.
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•
•
•

Gebruik voor dit R410A model geen bestaande (R22) leidingen en wartelmoeren bij het aansluiten van de leidingen. Dit kan een abnormaal hoge
druk in de koelcyclus veroorzaken en mogelijk leiden tot een ontploffing of verwondingen. Gebruik uitsluitend R410A-koelmiddel.
De koperen leidingen die voor R410A worden gebruikt, moeten 0,8 mm of dikker zijn. Gebruik nooit koperen leidingen van minder dan 0,8 mm dik.
Het is wenselijk dat de hoeveelheid restolie minder is dan 40 mg/10 m.

Wanneer u de buitenunit installeert of verplaatst, zorg dan dat niets anders dan het voorgeschreven koelmiddel, bv. lucht enz. in het koelcircuit
(leidingsysteem) terechtkomt. Wanneer lucht in het systeem terechtkomt, zal in het koelcircuit een abnormaal hoge druk ontstaan, wat kan
resulteren in een explosie, letsel, enz.
Voor de installatie strikt uit volgens deze installatiehandleiding. Als de installatie niet goed is uitgevoerd, kan dat leiden tot lekkage van water,
elektrische schokken of brand.
Installeer de apparatuur op een stevige, vaste plaats, die berekend is op het gewicht van de apparatuur. Als de plaats van installatie niet stevig
genoeg is of als de installatie niet goed wordt uitgevoerd, kan de apparatuur vallen en letsel veroorzaken.
Gebruik niet één en dezelfde kabel voor de buitenaansluiting. Gebruik de opgegeven verbindingskabel voor buiten, zie instructie 5 SLUIT DE
KABEL AAN OP DE BUITENUNIT en bevestig deze stevig voor de buitenaansluiting. Klem de kabel zo vast dat er geen externe kracht op de
aansluiting wordt uitgeoefend. Als de verbinding of de bevestiging niet volmaakt is uitgevoerd, kan de verbinding heet worden en kan er brand
ontstaan.
Installeer bij de installatie eerst op juiste wijze de koelleidingen, voordat u de compressor laat werken. Als u de compressor laat werken, terwijl de
koelleidingen niet zijn bevestigd en de kleppen geopend zijn, kan lucht worden aangezogen en kan er in het koelcircuit een abnormaal hoge druk
ontstaan, wat kan leiden tot een explosie, letsel, enz.

NEDERLANDS

Bij het leeg pompen moet u de compressor stoppen, voordat u de koelleidingen verwijdert. Als u de koelleidingen verwijdert terwijl de compressor
nog loopt en de kleppen geopend zijn, kan lucht aangezogen worden en in het koelcircuit een abnormaal hoge druk ontstaan, wat kan resulteren
in een explosie, letsel, enz.
Maak de wartelmoer vast met een momentsleutel volgens de opgegeven methode. Als de wartelmoer te vast is aangedraaid, kan deze na verloop
van tijd breken wat kan leiden tot lekkage van koelgas.
Na de voltooiing van de installatie, wees er zeker van dat er geen lekkage is van koelgas. Als het koelgas in contact komt met vuur, kan er een
giftig gas ontstaan.
Ventileer het vertrek als er tijdens de werking koelgas lekt. Doof alle aanwezige bronnen van open vuur. Als het koelgas in contact komt met vuur,
kan er een giftig gas ontstaan.
Gebruik alleen de geleverde of opgegeven onderdelen, omdat anders het toestel los kan trillen en lekkage van water, elektrische schok of brand
het gevolg kan zijn.
Als er enige twijfel bestaat over de installatieprocedure of over de werking, neem dan altijd contact op met de officiële dealer en vraag om advies
en informatie.
Selecteer een locatie waar in het geval van waterlekkage de lekkage geen schade kan veroorzaken aan andere eigendommen.
Wanneer u elektrische apparatuur installeert in een houten gebouw van metalen regelwerk of gaaswerk, is volgens de norm voor elektrische
voorzieningen een elektrisch contact tussen apparatuur en gebouw niet toegestaan. Er moet isolatie tussen worden geplaatst.
Alle werkzaamheden die aan de buitenunit uitgevoerd moeten worden, na verwijdering van panelen die zijn vastgezet met schroeven, moeten
onder supervisie van een goedgekeurde dealer en een officieel erkende installateur worden uitgevoerd.
Deze unit moet goed worden geaard. De elektrische aarde mag niet worden verbonden met een gasleiding, waterleiding, de aarde van een
bliksemafleider of een telefoon. Anders is er het gevaar van een elektrische schok in het geval dat de isolatie kapot gaat of er een storing optreedt
in de aarding van de buitenunit.

VOORZICHTIG
Installeer de buitenunit niet op een plaats waar lekkage van brandbaar gas kan optreden. Als er gas lekt en zich verzamelt in de omgeving
van het toestel, kan dit brand veroorzaken.
Laat geen koelvloeistof ontsnappen tijdens het aansluiting van de leidingen bij installatie, herinstallatie en bij de reparatie van onderdelen van
de koeling. Ga voorzichtig om met het vloeibare koelmiddel, het kan bevriezingsverschijnselen veroorzaken.
Let er goed op dat de isolatie van de voedingskabel niet in contact komt met hete onderdelen (d.w.z. koelleidingen) en voorkom zo dat de
isolatiemantel smelt.
Raak de scherpe aluminium vin niet aan, omdat de scherpe delen letsel kunnen veroorzaken.
Laat het koelmiddel niet in de atmosfeer ontsnappen. Dit product bevat gefluoreerde broeikasgassen en zijn werking is afhankelijk van
dergelijke gassen.
Kies voor de installatie een plaats, waar gemakkelijk onderhoud aan het apparaat kan worden uitgevoerd.
Zorg ervoor dat de juiste polariteit gehandhaafd blijft in het gehele bedradingssysteem. Anders kan dit elektrische schokken of brand veroorzaken.
Installatiewerkzaamheden.
Het kan zijn dat er twee of meer personen nodig zijn voor het uitvoeren van de installatiewerkzaamheden. Als de buitenunit door één persoon
wordt gedragen, zou deze zich kunnen vertillen.

Bijgeleverde hulpstukken
Nr.

Toebehoren
Afvoerbocht

1

Optionele accessoires
Aant.

Nr.

1

3

Rubber kap

2

8

Toebehoren
Beschermingbus

Aant.

Nr.

2

4

•

Toebehoren
Onderplaat-verwarming
CZ-NE3P

Aant.

1

Het is sterk aanbevolen een onderplaat-verwarming (optioneel)
te installeren als de buitenunit op een plaats met lage
temperaturen wordt geïnstalleerd. Zie de installatiehandleiding
van de onderplaat-verwarming (optioneel) voor de details van
de installatie.
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1

BEPAAL DE BESTE PLAATS

Q Als er een luifel boven het toestel is aangebracht tegen zonlicht of regen, zorg er dan voor dat de onmiddellijke warmtestraling van de

condensator niet wordt belemmerd.
Installeer het toestel niet op plaatsen waar de omgevingstemperatuur lager kan worden dan -20 °C bij UD-modellen of -28 °C bij UX-modellen.
Respecteer de afstanden, aangeduid door de pijlen op de afbeelding, van de muur, plafond, afsluiting of andere obstakels.
Voorkom elke hinder tijdens de werking van het toestel.
Als de buitenunit in de buurt van de zee, in een gebied met een hoog zwavelgehalte of op een locatie met veel olie (bijv. olie van machines,
enz.) is geïnstalleerd, zal dat de levensduur ervan misschien verkorten.
Q Wanneer het product wordt geïnstalleerd op een plaats waar het te lijden zal hebben van een tyfoon of een krachtige wind
zoals windvlagen tussen gebouwen, bijvoorbeeld op het dak van een gebouw en op een plaats waar er geen bebouwing
is in de omgeving, zet het product dan vast met bedrading die omvallen voorkomt, enz. (Modelnummer voorziening
omvalpreventie: K-KYZP15C)
Q Als de leidingen langer zijn dan 10 m, moet extra koelmiddel worden toegevoegd, zoals de tabel laat zien.

Q
Q
Q
Q

Nominale Lengte (m)

Leidingdiameter
Model
UX09*E5*, UX12*E5*, UD12*E5*,
UD16*E5*, UX09*E8*, UX12*E8*,
UX16*E8*, UD09*E8*, UD12*E8*,
UD16*E8*

Vloeistof

Voor
hydromodule
+ tank

7

5

ø15,88 mm (5/8") ø9,52 mm (3/8")

Max.
Min. Lengte
HoogteLeiding
verschil
(m)
(m)
20

Max.
Lengte
Leiding
(m)

Extra
koelmiddel
(g/m)

30

50

3

Voorbeeld:
Als de lengte van de slang 30m is, dient de hoeveelheid extra koelmiddel 1000 gram te zijn. [(30-10)m x 50 g/m = 1000g]
GWP (R410A) = 2088

2

NEDERLANDS

Gas

Voor
warmtepomp
binnenunit

INSTALLEER HET BUITENUNIT
•
•

INSTALLATIESCHEMA

Het is aan te bevelen niet meer dan 2 richtingen te blokkeren. Vraag voor betere ventilatie & meervoudige
plaatsing buitenshuis advies aan een officiële dealer/specialist.
Deze illustratie is alleen bedoeld ter verklaring.
Vinyl tape (Breed)
Beugel

10
of m0mm
eer

10
of m0mm
eer

Binnenunit/Buitenunit aansluitkabel
- Gebruik voor UX09*E5*, UX12*E5*, UD12*E5*, UD16*E5* een
4-aderige kabel van min. 4,0 mm2 of 6,0 mm2
- Gebruik voor UX09*E8*, UX12*E8*, UX16*E8*, UD09*E8*,
UD12*E8*, UD16*E8* een 6-aderige kabel van min. 1,5 mm2
Type 60245 IEC 57 of zwaardere kabel

mm
00 er
10 f me
o

ø9,52mm (3/8") Vloeistof koelleiding
ø15,88mm (5/8") Gas koelleiding
30
of m0mm
eer

[

Controleer dat de draden de
compressor, enz. niet raken.

]

A

(Ankerdraad)

D

F

C

E

Model

A

B

C

D

E

F

UX09*E5*, UX12*E5*, UD12*E5*, UD16*E5*,
UX09*E8*, UX12*E8*, UX16*E8*, UD09*E8*,
UD12*E8*, UD16*E8*

620

140

15

355

450

44

B

(Eenheid: mm)

(Ankerdraad)

• Begin de installatie volgens het installatieschema, nadat u hebt bepaald welke de beste plaats is.
1. Bevestig het toestel stevig en horizontaal met een bout (ø10 mm) op beton of een stevig frame.
2. Houd rekening met wind en aardschokken wanneer u het toestel op dak installeert. Zet de installatiesokkel stevig vast met bouten of nagels.
AFTAPPEN VAN WATER UIT HET BUITENUNIT

•
•

Het is belangrijk dat u zich houdt aan het volgende, wanneer een Afvoerbocht 1 wordt gebruikt:
- de unit moet op een standaard worden geplaatst die hoger is dan 50 mm.
- Dek de gaten ø20 mm af met rubber kap 2 (zie onderstaande illustratie).
- gebruik een bakje (ter plaatse te leveren), indien nodig, om het afgetapte water van de buitenunit in op te vangen.
Als het toestel wordt gebruikt in een omgeving waar de temperatuur gedurende 2 tot 3 opeenvolgende dagen beneden 0°C kan dalen, kan
beter geen Afvoerbocht 1 en Rubber kap 2 worden gebruikt, omdat het aftapwater kan bevriezen en de ventilator niet meer zal draaien.

Afvoerbocht 1
Rubber kap 2

x8
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3

VOORZICHTIG
Draai niet te vast, daar anders gaslekkages ontstaan kunnen.
Leidingdiameter
(Aandraaimoment)

Model
UX09*E5*, UX12*E5*, UD12*E5*, UD16*E5*,
UX09*E8*, UX12*E8*, UX16*E8*, UD09*E8*,
UD12*E8*, UD16*E8*

NEDERLANDS

AFKORTEN EN MAKEN
FLAREVERBINDING

DE LEIDINGEN AANSLUITEN

Gas

Vloeistof

ø15,88 mm
(5/8")
[65 N•m]

ø9,52 mm
(3/8")
[42 N•m]

DE LEIDINGEN AANSLUITEN OP DE BUITENUNIT
Bepaal de lengte van de leiding en snij vervolgens de leiding af met
een snijijzer. Verwijder bramen van de snijrand. Flens de leidingen na
het aanbrengen van de moer voor de snelkoppeling over de koperen
leiding (breng deze aan bij klep). Breng het midden van de leiding in
één lijn met de klappen en zet verder aan met een momentsleutel
volgens het moment dat wordt vermeld in de tabel.
Lokale leidingen kunnen in alle vier richtingen uitsteken.
• Maak gaten in de leidingschotten zodat de leidingen erdoor
kunnen lopen.
• Het is belangrijk dat u alle leidingpanelen plaatst zodat wordt
voorkomen dat er regen in het buitenunit doordringt.
[Het servicepaneel verwijderen.]
(1) Verwijder de 3 montageschroeven.
(2) Schuif het servicepaneel omlaag zodat de blokkeerpennen
vrijkomen.
Trek daarna het serviceprofiel naar u toe en verwijder het.

1. Kort de leidingen af met de pijpsnijder en verwijder de bramen.
2. Verwijder de bramen met een ruimer. Als de bramen niet worden
verwijderd kunnen gaslekken optreden. Houd het leidingeinde
naar beneden zodat er geen metaalstof in de leiding komt.
3. Maak de flareverbinding nadat de wartelmoer op de koperen
leiding is geschoven.
Leiding
Ruimer

Richt naar
beneden

Klemhendel

Juk
Kern

Mal

Rood merkteken

0 – 0,5 mm

Koperen
leiding

2. Bramen verwijderen 3. Flareverbinding maken

1. Afkorten

Q Onjuiste flens Q

Schuin Beschadigd Gebarsten Ongelijke
oppervlak
dikte

4

Handgreep
Mal

Als de flareverbinding goed is
gemaakt, moet het binnenste
oppervlak van de flens gelijkmatig
glimmen en gelijk in dikte zijn.
Omdat de flens in contact komt met
de aansluitingen, moet u de flens
zorgvuldig controleren.

DE APPARATUUR VACUÜM
TREKKEN

BIJ DE INSTALLATIE VAN EEN LUCHT-NAAR-WATER
WARMTEPOMP MOET U DE BINNENUNIT EN DE LEIDINGEN
GOED ONTLUCHTEN. Ga daartoe als volgt te werk.

Servicepaneel

Binnenunit

Vloeistofzijde
Buitenunit

Tweewegklep
Gesloten
Gaszijde

Richting naar achter

Driewegklep

Vacuumpompadapter

Gesloten

Leidingpaneel achter
Zijpaneel
Montageschroeven

Voorwaartse
richting

Vacuümpomp

GESLOTEN
OPEN

Leidingpaneel voor

Neerwaartse richting

Dicht het aansluitgebied van
de leidingen geheel af met
warmte-isolerende kit (plaatselijk
verkrijgbaar), zoals de afbeelding
rechts laat zien. (Zo voorkomt
u dat insecten of andere kleine
dieren binnendringen.)

Kit of
warmteisolator
(plaatselijk
verkrijgbaar)

1. Sluit een vulslang met aandrukpen aan op de Lage zijde van een
vulset en servicepoort van driewegklep.
• Controleer dat het uiteinde van de vulslang met de aandrukpen
is aangesloten op de servicepoort.
2. Sluit de middelste slang van de vulset aan op een vacuümpomp
met controleklep of een vacuümpomp en vacuümpompadapter.
3. Schakel de vacuümpomp aan en controleer dat de wijzer van
de drukmeter van 0 cmHg (0 MPa) naar –76 cmHg (–0,1 MPa)
gaat. Laat vervolgens de lucht gedurende een tiental minuten
ontsnappen.
4. Sluit de afsluiter aan de lage zijde van de laad-set en zet de
vacuümpomp uit. Let erop dat de naald van de meter niet
beweegt na ongeveer vijf minuten.
Opmerking: VERVOLG BESLIST DEZE PROCEDURE
ZODATLEKKAGE VAN KOELVLOEISTOF
WORDT VOORKOMEN.
5. Ontkoppel de vulslang van de vacuümpomp en van de servicepoort
van de driewegklep.
6. Draai de doppen van de servicepoorten van de driewegklep aan
met een moment van 18 N•m met behulp van een momentsleutel.
7. Verwijder de doppen van zowel de tweeweg- als de driewegklep.
Zet beide kleppen in de stand "OPEN" en gebruik daarvoor een
hexagonaalsleutel (4 mm).
8. Monteer de doppen op de tweewegklep en de driewegklep.
• Voer vooral een controle op gaslekken uit.
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VOORZICHTIG

2) Elk lek dat op deze manier is gedetecteerd, moet worden
gerepareerd en opnieuw getest, te beginnen met "Stap 1:
Druktest".

Als de wijzer van de drukmeter niet van 0 cmHg (0 MPa) naar
–76 cmHg (–0,1 MPa) gaat, zoals beschreven in stap 3
hierboven, neem dan de volgende maatregelen:
• Als het lek gedicht wordt wanneer u de leidingverbindingen
strakker aandraait, ga dan verder met de werkzaamheden
vanaf stap 3.
• Als het lek niet wordt gedicht wanneer u de verbindingen weer
aandraait, onderzoek dan de locatie van het gaslek.
• Laat geen koelvloestof onstsnappen tijdens de
werkzaamheden aan de leidingen bij installatie of
herinstallatie. Ga voorzichtig om met het vloeibare koelmiddel,
het kan bevriezingsverschijnselen veroorzaken.

OPMERKING:
- Het koelmiddel en stikstofgas moeten altijd na het afronden van
een test worden teruggewonnen in de cilinder voor terugwinning.
- Er moet detectieapparatuur worden gebruikt met een
detectiebereik voor lekkages van 10-6 Pa.m3/s of beter.
- Gebruik voor systemen met een totale vulhoeveelheid van meer
dan 5 kg geen koelmiddel als testmedium.
- De test moet worden uitgevoerd met droge stikstof of een ander
niet-brandbaar, niet-reactief, gedroogd gas. Zuurstof, lucht of
mengsels die deze bevatten, mogen niet worden gebruikt.

TEST OP LUCHTDICHTHEID VAN HET KOELSYSTEEM

Stap 3: Vacuümtest:

Stap 1: Druktest voor lekdetectie van koelmiddel:
1) Stappen voor de druktest in overeenstemming met ISO 5149.
2) Verwijder alle koelmiddel uit het systeem vóór de lektest, bevestig
dan de manometerset stevig en op de juiste manier. Sluit de
vulslang van de Lage aansluiting aan op de Gasaansluiting. (Sluit,
indien van toepassing, de vulslang van de Hoge aansluiting aan op
de Vloeistofaansluiting.)
3) Stel de knop op de serviceafsluiter en de regelaar op de manometer
af zodat het gas voor de test via de centrale verdeelleiding van de
set kan worden toegevoerd.
4) Laat stikstofgas in het systeem stromen via de centrale
verdeelleiding en wacht tot de druk in het systeem ongeveer 1MPa
(10 barG) bedraagt, wacht dan een paar uur en controleer de
drukmeting op de manometers.
5) Let op dat de druk in het systeem licht kan stijgen als de test
midden overdag uitgevoerd wordt door stijging van de temperatuur.
Het tegenovergestelde kan gebeuren als de temperatuur 's avonds
daalt. Deze schommelingen zijn echter minimaal.
6) De wachttijd hangt af van de grootte van het systeem. Voor grotere
systemen kan een wachttijd van 12 uur nodig zijn. Lekdetectie voor
een kleiner systeem kan in 4 uur worden afgerond.
7) Controleer of er een constante drukval is. Ga verder met "Stap 2:
Lekdetectie van koelmiddel..." als er een drukval optreedt. Zo niet,
haal het stikstofgas eruit en ga verder met "Stap 3: Vacuümtest".
8) Laat vervolgens een kleine hoeveelheid van het normale koelmiddel
via de centrale slang in het systeem stromen tot de druk ongeveer
1MPa (10 barG) bedraagt.
(Laag/Gas)
manometer

1) Voer een vacuümtest uit om te controleren of lekken / vocht
aanwezig zijn.
2) Zie het hoofdstuk "DE APPARATUUR VACUÜM TREKKEN" om
het gas uit het airconditioningsysteem te verwijderen.
3) Wacht een paar uur afhankelijk van de grootte van het
koelsysteem en controleer de drukstijging.
Als de druk stijgt tot 1 bar absoluut, dan is er een lek.
Als de druk stijgt maar het is lager dan 1 bar absoluut, dan is er
vocht aanwezig.

NEDERLANDS

Voordat het systeem wordt gevuld met koelmiddel en het koelsysteem
in bedrijf wordt gesteld, moeten de hieronder beschreven testprocedure
en de goedkeuringscriteria ter plaatse worden gecontroleerd door een
gecertificeerde monteur en/of installateur:

Verwijder vervolgens het vocht of repareer het lek en voer de lektest
op koelmiddel opnieuw uit, te beginnen met "Stap 1: Druktest".
(Laag/Gas)
manometer

(Hoog/Vloeistof) manometer

3

2

Handgreep

Vacuümpomp

2
Voorbeeldafbeelding van de opstelling
voor lekdetectie van koelmiddel.

(Hoog/Vloeistof) manometer

7

5

3

4

N2

8

R- ###

2

2
Voorbeeldafbeelding van de opstelling
voor lekdetectie van koelmiddel.

Stap 2: Lekdetectie van koelmiddel met een elektronische halogeen
lekdetector en/of een ultrasone lekdetector:

SLUIT DE KABEL AAN OP
HET BUITENUNIT

(ZIE VOOR DETAILS HET BEDRADINGSSCHEMA OP HET UNIT)
1. Verwijder het deksel van het regelpaneel door de schroef los te
draaien.
2. De kabel tussen de binnenunit en de buitenunit moet een
goedgekeurde flexibele kabel zijn met een polychloropreen mantel
(zie tabel hieronder), type 60245 IEC 57 of een zwaardere kabel.
3. Zet de kabel met de houder (klem) vast op het regelpaneel.
4. Bevestig met behulp van de schroef de kap van het regelpaneel
weer in de oorspronkelijke positie.

WAARSCHUWING
Dit apparaat moet goed worden geaard.

1) Gebruik een van de detectoren hieronder voor controle op lekken.
i) Elektronische halogeen lekdetector.
i-a) Schakel de unit in.
i-b) Bescherm het te testen gebied tegen directe tocht.
i-c) Houd de detectiesonde bij het testgebied en wacht op
hoorbare en zichtbare signalen.
ii) Ultrasone lekdetector.
ii-a) Zorg ervoor dat het stil is in de ruimte.
ii-b) Schakel de ultrasone lekdetector in.
ii-c) Ga met de sonde langs het airconditioningsysteem om
lekken op te sporen en markeer deze voor reparatie.
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Model
UX09*E5*, UX12*E5*,
UD12*E5*, UD16*E5*

Specificatie flexibele kabel
4 x min 4,0 mm² of 6,0 mm²

Aansluitingen op het binnenunit

1

2

3

1

2

3

Kleur van de draden
Aansluitingen op de buitenunit

•
•

Selecteer de vereiste richting en breng de beschermend
omhulsel aan die bij de accessoires wordt geleverd, zodat
de kabels beschermd zijn tegen scherpe randen.
Wanneer alle bedradingswerk is afgerond, zet u de draad
en het snoer samen vast met de kabelbinder zodat zij niet in
aanraking kunnen komen met andere onderdelen, zoals de
compressor en niet-geïsoleerde koperen leidingen.

Buitenunit
Aansluitbord binnenunit/
buitenunit

NEDERLANDS

De aarddraad
moet, om
veiligheidsredenen,
langer zijn dan de
andere kabels.

Kabelklem

Kabelbinders
(levering derden)

Model
UX09*E8*, UX12*E8*,
UX16*E8*, UD09*E8*,
UD12*E8*, UD16*E8*

Verbindingskabel (in
onderstaand diagram
ziet u hoe deze moet
worden geleid)

Specificatie flexibele kabel
6 x min 1,5 mm2

Aansluitingen op het binnenunit

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

Beschermingbus 3

Selectie van richting

Kleur van de draden
Aansluitingen op de buitenunit

Breng insnede aan

De aarddraad
moet, om
veiligheidsredenen,
langer zijn dan de
andere kabels.

DETAIL VAN GELEIDING VAN VERBINDINGSKABEL

EISEN VOOR HET STRIPPEN EN AANSLUITEN VAN DRADEN

VOORZICHTIG
Bedien de unit voor het driefasemodel nooit door het indrukken
van de elektromagnetische schakelaar.
Corrigeert de fase nooit door het omwisselen van de draden in
de unit.

Draad strippen
10 ± 1 mm

•
•

Aansluitklemmen
aansluiting binnen-/
buitenunit

5 mm of meer
(ruimte tussen draden)
Geen losse draad bij het insteken

6

Draad volledig
ingestoken

Draad te ver
ingestoken

ACCEPTEREN

VERBODEN

Draad niet geheel
ingestoken

VERBODEN

LEIDINGISOLATIE

1. Voer de isolatie van de verbindingen van de leidingen uit zoals
wordt genoemd in diagram weergave Installatie Binnen/Buitenunit.
Omwikkel het einde van de geïsoleerde leidingen zodat er geen
water in de leidingen kan komen.
2. Als de afvoerslang of de verbindingsleiding zich in het vertrek
bevindt (waar zich condens kan vormen) moet u met POLY-E
FOAM met een dikte van minstens 6 mm meer isolatie aanbrengen.
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