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Säkerhetsinformation
Denna handbok beskriver installations- och servicemo-
ment avsedda att utföras av fackman.

Apparaten får användas av barn över 8
år och av personer med fysisk, sensorisk
eller mental funktionsnedsättning samt
av personer som saknar erfarenhet eller
kunskap under förutsättning att de får
handledning eller instruktioner om hur
man använder apparaten på ett säkert
sätt och informeras så att de förstår
eventuella risker. Barn får inte leka med
apparaten. Låt inte barn rengöra eller
underhålla apparatenutanhandledning.

Med förbehåll för konstruktionsändring-
ar.

©NIBE 2016.

Symboler

OBS!

Denna symbol betyder fara för maskin eller
människa.

TÄNK PÅ!

Vid denna symbol finns viktig information om
vad du ska tänka på när du sköter din anlägg-
ning.

TIPS!

Vid denna symbol finns tips om hur du kan un-
derlätta handhavandet av produkten.

Säkerhetsföreskrifter

OBS!

■ Undvik användningoch förvaringavbrandfar-
liga vätskor i närhetenav klimatanläggningen.

■ Installera aldrig elektrisk utrustning som inte
skyddasmed IPX1 skydd (skyddmot vertikala
vattendroppar), under enheten.

Tillverkaren åtar sig inget ansvar om säkerhetsstandar-
derna eller de skyddsförebyggande åtgärderna inte ef-
terlevs.

Särskilda säkerhetsförebyggande åtgärder

Under installation ska kylkretsen anslutas först och där-
efter den elektriska kretsen, gör allt i omvänd ordning
vid nedmontering av enheten.

Under reparation
■ Koppla från spänningen (via huvudströmbrytaren) in-
nanni öppnar enheten för att kontrollera eller reparera
de elektriska delarna.

■ Håll händer och kläder borta från de rörliga delarna.

■ Rengör efter att arbetet har slutförts, och kontrollera
att ingametallrester eller kabeldelar har lämnats kvar
inuti enheten.

■ Lufta lokalen under installationen och kylkretstestet.
Säkerställ att det inte uppstått kylgasläckor under in-
stallationen, eftersom kontakt med öppen låga eller
värmekällor kan vara giftigt eller mycket farligt.

Serienummer
Serienumret hittar du till vänser under inomhusenheten.

Serienummer

TÄNK PÅ!

Produktens serienummerbehöverduvid service-
och supportärenden.
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Återvinning

Information för korrekt återvinning av produkten
i enlighet med EU-direktivet 2012/19/EU

När apparaten är uttjänt får den inte slängas
bland vanligt hushållsavfall. Den ska lämnas in
till särskilda avfallsstationer eller till återförsälja-
re som tillhandahåller denna typ av service.

Separat avfallshantering av en elektrisk och
elektronisk apparat gör detmöjligt att undvika negativa
effekter påmiljön ochmänniskors hälsa somkanuppstå
till följd av en olämplig avfallshantering och det gör det
även möjligt att återanvända och återvinna materialet,
vilket leder till en avsevärdbesparing av energi och resur-
ser.

För att understryka behovet av källsortering och separat
hantering av dessa apparater, finns symbolen för en
överkryssad avfallstunna på produkten.

Felaktig avfallshantering avprodukten från användarens
sida gör att administrativa påföljder tillämpas i enlighet
med gällande lagstiftning.

Läs innan installationen
påbörjas
Denna värmepump följer stränga säkerhets- och funk-
tionsstandarder.

Det är mycket viktigt att installatören eller den tekniska
servicepersonalen installerar eller reparerar systemet så
att det fungerar säkert och effektivt.

För en säker installation och en bra funktion
krävs följande:
■ Läs noga igenom denna instruktionshandbok innan
installation påbörjas.

■ Följ installations- och säkerhetsinstruktioner exakt som
de beskrivs och visas.

■ Följ lokala, och nationella elbestämmelser.

■ Var uppmärksam på alla varnings- och säkerhetsföre-
byggandemeddelanden som indikeras i denna hand-
bok.

■ Enheten ska anslutas till en separat matning.

Dessa instruktioner är tillräckliga för installation och
underhåll. Om hjälp behövs med ett särskilt problem,
kontakta våra återförsäljare för mer information.

NIBE ansvarar inte för skador somuppkommer vid felak-
tig installation eller bristande underhåll.

Elkrav
OBS!

Denelektriska urladdningen kanorsaka allvarli-
ga personskador eller livsfara. Endast behörig
elektriker får hantera elsystemet.

■ Säkerställ före installationen att nätspänningen för
elförsörjning är likvärdig med den som indikeras på
klimatanläggningens märkskylt.

■ Varje enhet ska anslutas med godkänd jordad kabel.

■ Elanslutningarna ska utföras av en specialutbildadoch
behörig elektriker.

■ Säkerställ jordanslutning innan enheten strömförsörjs.

■ I dennaelkrets används farlig elspänning. Se elschemat
och dess instruktioner under anslutningen. Felaktiga
anslutningar eller olämplig jordanslutning kan orsaka
olyckor eller dödsfall.

■ Den gul/gröna ledaren får inte användas för andra
anslutningar än jordledning.

■ Fäst kablarna ordentligt. Felaktiga anslutningar kan
orsaka överhettning och eventuell brand.

■ Elkablarna får inte komma i kontakt med kylrören,
kompressorn eller fläktens rörliga delar.

■ Använd separata kablar för varje typ av ledning.
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Transport
Var försiktig när ni lyfter och förflyttar inomhusenheten.

Uppställning
Vi rekommenderar att denna klimatanläggning installe-
ras av en behörig tekniker i enlighet med de bifogade
installationsanvisningarna.

OBS!

■ Installera inte denna klimatanläggning där
det finns rökgaser, lättantändliga gaser eller
mycket fuktighet, t.ex. i ett drivhus.

■ Installera inte denna klimatanläggning där
det finns utrustning somalstrarmycket värme.

■ Installera inte enheten i lokaler där den kan
utsättas för vattenstänk (t.ex. tvättinrättning-
ar).

■ För att skydda klimatanläggningen från korro-
sion, ska enheten inte installeras där den kan
vara direkt utsatt för havsvattenstänk eller
svavelångor.

Val av uppställningsplats för inomhusenhet

TÄNK PÅ!

För bästamöjliga komfort, energibesparing och
funktion bör enheten placeras enligt nedanstå-
ende rekommendation.

Undvik följande:
■ Närhet till värmekällor som kan skada enhetens kåpa.

■ Närvaro av oljeångor (såsom i ett kök eller i närheten
av industrimaskiner) eftersom oljekontaminering kan
leda till felfunktion och deformera ytorna, särskilt en-
hetens plastytor.

■ Lokalermed instabila ytor som kan orsaka vibrationer,
buller eller eventuella vattenläckor.

■ Att borra hål i områden där det finns elektriska delar
eller anläggningar.

Följande rekommenderas:
■ Välj lämplig position från vilken varje vinkel i lokalen
kan värmas på ett enhetligt sätt.

■ Kontrollera att underlaget är tillräckligt stabilt för att
uppbära enhetens vikt.

■ Välj en lämplig position för att kunna garantera en
godventilationoch tillräckligtmedunderhållsutrymme
runtomkring enheten.

Installationsutrymme
Minsta arbets- och underhållsområde (mått i mm):

150

150150150

100

150

2000

OBS!

Se till isolera alla rörledningar och slangar för
att förhindra att det bildas kondens.

Bipackade komponenter

Flaremutter 1/4"Batteri
2 stFjärrkontroll

Flaremutter 3/8"
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Allmänt
Användendast köldmedierör somär heldragna, avfetta-
de, avoxiderade och lämpliga för ett tryck på minst 42
bar. Rören ska förses med minst 8 mm diffusionstät iso-
lering.

Max 10 m
Max 10 m

Max 10 m
Max 10 m

För information gällande rörlängder, se utomhusenhe-
tens installatörshandbok.

För informationom rördimensioner, se avsnittet "Teknisk
data" på sida 21.

Kondensavledning
Eventuell kondensavledning ska ha en inre diameter på
minst 16 mm och vara av tillräcklig längd för att kunna
transportera kondensvatten till en extern avtappning.

Anslutning av kylkretsen
■ Använd flaremetoden för att ansluta rören.

■ Smörj kontaktytorna och dra åtmed händerna, spänn
därefter fast anslutningarna med en momentnyckel
för att få en god och hållbar anslutning.

■ Kontrollera noga att det inte finns risk för eventuella
läckor före funktionstestet.

TÄNK PÅ!

För mer information, se installatörshandboken
för utomhusenheten.
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Allmänt
Elinstallation och eventuell service ska göras under
överinseende av behörig elinstallatör.

Bryt strömmenmed arbetsbrytaren innan eventuell ser-
vice. Elektrisk installationoch ledningsdragning ska utfö-
ras enligt gällande bestämmelser.

TÄNK PÅ!

Se även installatörshandbok för utomhusenhet.

Inkoppling av inom- och
utomhusenhet

L

N

C2

C1

L

N

C2

C1

L

N

Inomhusenhet Utomhusenhet

Märkspänning
230V ~ 50Hz

A

B

C

Förklaring
MatningskabelA
Kommunikationskabel1B
AnslutningskabelC

1 Kommunikationskabeln ska alltid vara skärmad.
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Installationsanvisningar
1. Ta bort fästskruven på enhetens väggfäste och tryck

på hakarna, som är markerade med trianglar, för
avhakning av panelen.

2. Enheten kan anslutas i fyra riktningar: rakt bakåt
(höger och vänster) - höger sida - vänster sida.

3. Väg in och markera de hål som ska göras för rören
och för skruvarna: mittpunkten av hålen för rören
ska vara i linje med mittpunkten av hålen för de
nedre skruvarna (se figuren för rekommenderad
placering av hålen).

AG-WT10-4

Vattenpass

195 115

AG-WT10-7

Vattenpass

190260

4. Borra ett hålmed lämplig lutningochmedendiame-
ter om cirka 65 mm. För in och anpassa ett plaströr.

2-5°

5. Förbered montering av väggfästet.
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6. Montera väggfästet på väggenmed hjälp av lämpli-
ga skruvar. Säkerställ att enheten sitter åt ordentligt
i väggen för att undvika buller eller vibrationer.

7. Vid anslutning av kylrör åt höger eller vänster, kapa
av höljets urspårning.

8. Kylrören och kondensavledningsröret löper ut från
enheten på höger sida. Kondensuppsamlingslådan
är förseddmed tvåutloppspunktermed rörpåhöger
sida och gummipropp på vänster sida.

9. För att invertera kondensavledningen, ta bort kon-
densavtappningsröret genom att vrida metallkläm-
man moturs, dra sedan ut gummiproppen på den
andra sidan. Montera tillbaka genom att invertera
lägena, använd lämpligt verktyg för att sätta tillbaka
proppen korrekt.

OBS!

För att undvika skador på gummiproppen,
använd inget vasst verktyg vid montering
av denna.

10. Förlägg skärmad kommunikationskabel (B) och an-
slutningskabel (C)mellan de två enheterna. Kontrol-
lera att kablarna till inomhusenheten sticker utminst
500 mm från väggen. Se bild nedan.

500mm

11. Öppna enhetens frontpanel. Avlägsna skruven på
luckan för att komma åt anslutningsplinten.
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12. För in kablarna via baksidan och dra sedan ut dem
på framsidan.

Kablar

13. Rörutgång på bakre höger sida:

För in rörledningarnaoch kondensavtappningsröret
genom hålet i väggen. Häng upp enheten på vägg-
fästet som tidigare har monterats.

OBS!

Isolera hålet i väggen för att undvika att gi-
varna påverkas av uteluften.

14. Rörutgång på bakre vänster sida:

För in rörledningarna utifrån, böj dem sedan åt hö-
ger.

TÄNK PÅ!

Anpassa längden på rören så att de passar
till röranslutningarna på inomhusenheten.

15. Tryck lätt för att haka fast enheten på väggfästet.

16. Anslut kablarna till kopplingsplint. Fixera kabelnmed
kabelklämman. Se även avsnittet "Elinkoppling" på
sida 8.

VARNING!

Se till att alla anslutningar är väl åtdragna
på kopplingsplinten. Ej väl åtdragna termi-
naler leder till överhettning, problemmed
värmepumpens funktion och kan utgöra
risk för brand.

17. Ledut kondensslangenoch säkerställ ett korrekt fall.
Gör ett vattenlås vid behov.

Pump down
Seutomhusenhetens installationshandbok fördetaljerad
information rörande "Pump down".

Pump down innebär återhämtning av all köldmedia i
utomhusenheten utan att förlora systemets fyllning.
Dettabehövsnärman skaavinstallera klimatanläggning-
en eller vid reparationsingrepp i kylkretsen.
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Placering av fjärrkontroll
För att garantera att enheten fungerar bra, undvik att
installera fjärrkontrollen under följande förhållanden:
■ Bakom en gardin eller på andra övertäckta platser.

■ Där den kan träffas av luft som blåses ut ur klimatan-
läggningen.

■ På dåligt isolerade väggar.

■ I direkt solljus.

■ Där den kan utsättas för elektriska eller magnetiska
störningar.

■ Där det finns hinder mellan fjärrkontrollen och kli-
matanläggningen.

Position på väggen:
■ Håll fjärrkontrollen på önskad placering.

■ Kontrollera att fjärrkontrollen kommunicerar med kli-
matanläggningen från detta förvalda läge.

■ Fäst hållaren i väggen med två skruvar och häng upp
fjärrkontrollen.

Kodning av fjärrkontroll till
flera inomhusenheter

TÄNK PÅ!

Bortse från detta avsnitt om du endast har en
inomhusenhetdådetbeskriver hurdu samman-
kopplar din fjärrkontroll med flera inomhusen-
heter.

I lokaler med flera inomhusenheter så kan alla fjärrkon-
troller styra alla inomhusenheter om dessa har kvar fa-
briksinställning (kod 1). För att koppla samman en fjärr-
kontroll med en eller flera specifika inomhusenheter så
kan man välja en annan av nedanstående koder. Fjärr-
kontrollen kan endast kontrollera inomhusenhetermed
samma kod, man kan dock välja att ha mer än en inom-
husenhet med denna kod.

OBS!

Inomhusenheten och fjärrkontrollen ska vara
spänningslösa vid justering av DIP-switcharna.

Placering av DIP-switchar

Inomhusenhet
1. Öppna enhetens lucka och avlägsna frontpanelen

enligt bild.

2. Demontera diodrampen från luckans undersida.
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3. Avlägsna fästskruvarna enligt bild, haka sedan av
kåpan genom att trycka ner hakarna på enhetens
översida.

4. Avlägsna de två locken som skyddar enhetens
kretskort.

5. Dra ut kretskortet och ställ in DIP-switcharna enligt
tabellen i avsnittet "InställningDIP-switchar" på sida
14.

T2

P
G

F
F

L
A

P

    IN     SW3     SW1 

LEK

Fjärrkontroll

Lossa batteriluckan på fjärrkontrollen för att komma åt
DIP-switcharna.

ON

1 2 3 4 56

DIP

ON

1 2 3 4 56

DIP
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Inställning DIP-switchar
■ Ställ in DIP-switcharna på inomhusdelens kretskort (PCB) och fjärrkontroll (se tabell).

■ Sätt i batterierna i fjärrkontrollen.

■ Anslut strömmen till inomhusenheten.

■ Systemet startar nu ommed de nya inställningar.

Ställ in SW3 (PCB) enligt vad som indikeras i tabellen.

4321Kod

Fjärrkontroll

Inomhusenhet
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Inomhusenheter som ingår i multisplitsystemmåste
konfigureras korrekt för att kunna kommunicera med
utomhusenheten över olika kanaler (inomhusenhet A,
inomhusenhet B, etc.).

Adressen för varje inomhusenhetmåsteöverensstämma
medanslutningenmellan inomhusenhetenochutomhu-
senhetens kylkrets; är inomhusenheten ansluten till kyl-
krets A ska adressen också vara A.

Det finns tre olika sätt att adressera inomhusenheterna
på:
■ Adressering via DIP-switch

Adressen tilldelas via DIP-switcharna som finns på in-
omhusenhetens kretskort.

■ Adressering via fjärrkontroll

Adressering sker via inomhusenhetens fjärrkontroll.

■ Automatisk adressering

Varje inomhusenhet tilldelas automatiskt en adress.

Om flera inomhusenheter är anslutna till en utomhusen-
hetmåste inomhusenheternages enadress sommotsva-
rar den anslutning som används på utomhusenheten.
Detta görs antingen med hjälp av fjärrkontrollen eller
genom att justera inomhusenhetens DIP-switchar.

Adressering via fjärrkontroll
Vid adresseringmedhjälp av fjärrkontroll är detmöjligt att ansluta upp till åtta inomhusenheter till en utomhusenhet.

Ställ in fjärrkontrollen enligt tabellen nedan, rikta denmot önskad inomhusenhet och håll ner knapparna "FAN" och
"iFEEL" i mer än fem sekunder. Har enheten tagit emot kommandot hörs fyra pip som bekräftelse. När du hört pipen
börjar enheten arbeta med den nya adressen.

InomhusenhetKnapp

HGFEDCBA

AUTO
Driftläge ( eller )

18 °C17 °C16 °C15 °C14 °C13 °C12 °C11 °CBörtemperatur ( / )

AUTOLuftriktare ( )

ONLuftfilter ( )

OFFNattprogram ( )

OFFHigh power ( )
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Adressering via DIP-switchar
Vid adressering med DIP-switchar är det möjligt att ansluta upp till fyra inomhusenheter till en utomhusenhet. Ställ
in SW1 enligt vad som indikeras i tabellen.

Inomhusenhet

DCBA

Automatisk adressering
TÄNK PÅ!

Innan aktivering av automatisk adressering,
kontrollera att inomhusenhetensDIP-switch för
adressering är fabriksinställd, i läge "OFF".

Aktivering av automatisk adressering
Aktivera klimatanläggningen och kontrollera att enbart
felkod E0 (adress saknas) syns på inomhusenheten. Sätt
igång en av inomhusenheternas fjärrkontroller och ställ
in den enligt tabellen nedan.

InställningKnapp

AUTO
Driftläge ( eller )

24 °CBörtemperatur ( / )

AUTOLuftriktare ( )

ONLuftfilter ( )

OFFNattprogram ( )

OFFHigh power ( )

■ Håll ner knapparna ”FAN” och iFEEL” i mer än sju se-
kunder och släpp demmed fjärrkontrollen riktadmot
en av inomhusenhetensmottagare. Se till att signalen
bara mottas av en av inomhusenheterna.

■ Om signalen tagits emot ger inomhusenheten ifrån
sig fem efterföljande pip.

■ Efter några sekunder visar displayen på varje inomhu-
senhet symbolen ”[]” för att bekräfta att automatisk
adressering aktiverats.

OBS!

Under adresseringsprocessen är IR-mottagaren
inaktiverad och inomhusenheterna kan inte ta
emot kommandon från fjärrkontrollerna.

Med automatisk adressering aktiverad tilldelas varje in-
omhusenhet varsin adress. Under adresseringsprocessen
är systemets kompressoroch fläktar igång.Adresseringen
tar 4-5 minuter per kylkrets på utomhusenheten.

När alla kretsar har kontrollerats och adresserna tilldelats
stannar utomhusenheten. Inomhusenheterna går över
till standby-läge och IR-mottagarna aktiveras, oavsett
om adresseringen fungerat eller inte. Visar inomhusen-
heterna inga felkoder är anläggningenklar att användas.
Syns felkod ”E0” (adress saknas) pånågonav inomhusen-
heterna kan du antingen försöka adressera automatiskt
igen, eller adressera viaDIP-switchar eller fjärrkontrollen.
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Funktionskontroll
OBS!

Det är bara nödvändigt att göra en funktions-
kontroll i systemmed flera inomhusenheter.

Gör en funktionskontroll för att kontrollera så att adres-
seringsinställningarna är korrekt gjorda och att kylkret-
sarna är korrekt anslutna.

Följande steg ska utföras med inomhusenhet "A". Se
avsnittet "Adressering av inomhusenhet" på sida 15 för
att se vilken av inomhusenheterna som är enhet "A".

OBS!

Anläggningens övriga inomhusenheter måste
vara avstängda.

■ Aktivera klimatanläggningen.

■ Ställ in fjärrkontrollen med följande inställningar:
–
Driftläge ( eller ): KYLA

– TiO2-luftrenare ( ): ON
– Börtemperatur ( / ): 32 °C

■ Håll knapparna "FAN" och "iFEEL" nedtryckta i minst
fem sekunder,med fjärrkontrollen riktadmot inomhu-
senhetens IR-mottagare.

Anläggningen är nu i drift och kontrollerar hela anlägg-
ningens adresseringsinställningar och kylkretsar. Under
kontrollen blinkar "TIMER"-lampan och "OPERA-
TION"-lampan lysermed fast sken. Kontrollen pågår i tre
minuter.

Är enheterna korrekt installerade växlar enheten till kyl-
läge och stannar. Anläggningen är nu klar att användas.

Är enheterna felaktigt installerade blinkar "STAND-
BY"-lampan. Kontrollera inomhusenheternas adresse-
ringsinställningar samt kylkretsarnas anslutningar.
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I de allra flesta fallen märker värmepumpen av en driftstörning och visar detta med larm i displayen.

Felsökning
ÅtgärdMöjlig orsakFelkod

E0 ■■ Tilldela enheten en adress. Se avsnittet "Adressering av inomhu-
senhet" på sida 15.

Enheten har inte blivit adresserad för multisplitsystem.

■ Driftläget som är valt överensstämmer intemed det som är aktivt
i multisplitsystemet (värmeläge är valt när övriga systemet är i
kylläge eller vice versa).

■ Byt till det driftläge som är aktivt i multisplitsystemet.

Se avsnittet "Komfortstörning" i installatörshandboken för utomhu-
senheten.

Problemmed utomhusenheten.E1

Kommunikationsproblemmellan inom- och utomhusenhet.E3 ■ Kontrollera att anslutningen mellan C1 och C2 på enheternas
kopplingsplintar är korrekt.

■ Kontrollera att kommunikationskabeln är skärmad.

■ Kontrollera att alla jordkablar är korrekt anslutna.

■ Kontrollera att DIP-switchen för adressering är i rätt position. Se
avsnittet "Adressering av inomhusenhet" på sida 15.

■ Kontrollera kommunikationssäkringen (F2) på inom-ochutomhu-
senheten.

■ Kontrollera att utomhusenhetenär aktiveradoch fungerar korrekt.

■ Kontrollera attmatningskabeln inte anslutits på kopplingsplinten.

■ Kontrollera att kretskorten inte har brännmärken.

■ Kontrollera att fläktmotorn fungerar och att den inte orsakar
kortslutning på inomhusenhetens kretskort.

Defekt värmeväxlargivare på inomhusenhet.E4 ■ Kontrollera att givaren är ansluten på kretskortet enligt elschema.
Se sida 22.

■ Kontrollera om givaren är skadad och byt i så fall ut den.

Defekt rumsgivare på inomhusenhet.E5 ■ Kontrollera att givaren är ansluten på kretskortet enligt elschema.
Se sida 22.

■ Kontrollera om givaren är skadad och byt i så fall ut den.

Fel på fläktmotorn.E6 ■ Kontrollera att fläktmotorn är ansluten på kretskortet enligt
elschema. Se sida 22.

■ Kontrollera att fläktmotorn inte är blockerad.

■ Kontrollera om fläktmotorn är skadad och byt i så fall ut den.

Felaktig kombination av inom- och utomhusenheter.E8 ■ Kontrollera att du vid installationen av anläggningen valt en kor-
rekt kombination av inom- och utomhusenheter.

■ Kontrollera om någon av inomhusenheterna i systemet har ett
kommunikationsfel. Åtgärda i så fall det först.
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GSMmodul AG-BU10

MedAG-BU10 kandu styra inomhusenheten via dinmobil-
telefon.

Art nr 067 449
RSK nr 625 11 68
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Mått (mm)
AG-WT10-4

845 209

2
8
9

AG-WT10-7

970 224

3
0

0
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Tekniska data

AG-WT10-7AG-WT10-4

Elektrisk data
230 V ~ 50 HzMärkspänning

0,079/0,350,046/0,22kW/AMax tillförd effekt/driftström
Röranslutning

6,35 (1/4")mm (tum)Röranslutning (vätska)
12,7 (1/2")9,52 (3/8")mm (tum)Röranslutning (gas)

0,8mmMin. godstjocklek köldmedierör
Mått och vikt

1410kgVikt
970845mmBredd
300289mmHöjd
224209mmDjup

Rekommenderat arbetsområde 1)

-20/50°CMin/max utomhustemp. vid kylning
10/32°CMin/max inomhustemp. vid kylning
-20/24°CMin/max utomhustemp. vid uppvärmning
0/27°CMin/max inomhustemp. vid uppvärmning

Övrigt
36/39/42/4625/31/39/42dB(A)Ljudtrycksnivå, fläkthastighet låg-hög 2)

520-800330-660m3/hLuftflöde

2,01,5l/hAvfuktning
069 134069 133Art nr
625 11 53625 11 52RSK nr

1) Inom värmepumpens arbetsområde garanteras tillgång till full kapacitet. Drift utanför arbetsområdet är fulltmöjligt då de interna skyddsfunktionerna säkerställer att värmepumpen
inte tar skada.
2) Ljudtrycksnivå uppmätt vid 2 m, enligt ISO 9614.
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