
Air-Conditioners For Building Application
INDOOR UNIT

PLFY-P-VLMD-E

G
B

D
F

E
I

N
L

P
G

R
R

U
T

R
C

Z
S

V
H

G
P

O

INSTALLATION MANUAL
For safe and correct use, please read this installation manual thoroughly before installing the air-conditioner unit.

INSTALLATIONSHANDBUCH
Zum sicheren und ordnungsgemäßen Gebrauch der Klimageräte das Installationshandbuch gründlich durchlesen.

MANUEL D’INSTALLATION
Veuillez lire le manuel d’installation en entier avant d’installer ce climatiseur pour éviter tout accident et vous assurer d’une utilisation correcte.

MANUAL DE INSTALACIÓN
Para un uso seguro y correcto, lea detalladamente este manual de instalación antes de montar la unidad de aire acondicionado.

MANUALE DI INSTALLAZIONE
Per un uso sicuro e corretto, leggere attentamente questo manuale di installazione prima di installare il condizionatore d’aria.

INSTALLATIEHANDLEIDING
Voor een veilig en juist gebruik moet u deze installatiehandleiding grondig doorlezen voordat u de airconditioner installeert.

MANUAL DE INSTALAÇÃO
Para segurança e utilização correctas, leia atentamente este manual de instalação antes de instalar a unidade de ar condicionado.

E°XEIPI¢IO O¢H°IøN E°KATA™TA™H™
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ÂÁÎ·Ù¿ÛÙ·ÛË ÙË˜ ÌÔÓ¿‰·˜ ÎÏÈÌ·ÙÈÛÌÔ‡.

РУКОВОДСТВО ПО УСТАНОВКЕ
Для осторожного и правильного использования прибора необходимо тщательно ознакомиться с данным руководством по
установке до выполнения установки кондиционера.

MONTAJ ELK‹TABI
Emniyetli ve do¤ru biçimde nas›l kullan›laca¤›n› ö¤renmek için lütfen klima cihaz›n› monte etmeden önce bu elkitab›n› dikkatle okuyunuz.
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• Knockouts are provided at each position as shown in the figure. Use them for your purposes when installing the unit.

A Split flow duct end connection

B Split flow duct end connection (435 × 110 knock out on both sides)

C Split flow duct end connection (754 × 110 knock out on both sides)

D Split flow duct end connection (ø200 knock out on both sides)

E 10-ø2.9 mounting hole

F 6-ø2.9 mounting hole G 4-ø2.9 mounting hole
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[Fig. 3.2.1]

Model name
20~40 50 · 63 80 · 100 125

A 1080 1250 1750 2010
B More than 1000
C More than 500
D Lap: 20
E More than 350
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[Fig. 3.3.1]
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A Fresh air intake

B Fresh air intake

240 × 45 knock out hole

C Fresh air intake

ø150 knock out hole

D 4-ø2.9 mounting hole

E Cut
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A Nut B Washer (supplied with the unit body)

C Hanging bolt ø10 (M10 screw) D Ceiling hole dimensions

E Hanging bolt pitch F Hanging bolt

G Finished ceiling surface H Hanging bracket

[Fig. 4.2.1]

6

6.3

[Fig. 6.2.1]

[Fig. 6.3.1]
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A Refrigerant pipe (liquid pipe): HP

B Drain pipe

C Hanging bolt pitch
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A “0-0 gas” mark B “INNER” mark

C “OUTER” mark D Flare insulation (2)

E Refrigerant piping (gas) F Refrigerant piping (liquid)

G Field refrigerant piping H Pipe insulation (1)

I Insulation material J Flare

K Pull in this direction. L Insulation material

M Flare N There must be no gap.

O Move to the original position.

[Fig. 6.3.2]
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A Field refrigerant piping

B There must be no gap.

C Unit body plate

D OUTER

E INNER

F Unit body

G Provided flare insulation (2)

A Tape (3)

B Fasten with tape.

C Provided tie band (4)

 (figure showing the flare insulation)

[Fig. 6.3.3]

[Fig. 5.1.1] [Fig. 5.2.1]
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A Drain pipe side B Unit body

C Packing cap D Lifting machine

A
A

A Indoor unit’s bottom surface

(Surface to which a decorative panel is attached)

5 5.25.1

D Refrigerant pipe (gas pipe): LP

E Filling port

F Drain hole

Model name
20~40 50 · 63 80 · 100 125

A 1040 1210 1710 1970
B 824 994 1494 1756
C 157~167 155 ~ 165
D More than 350

6.2
[Fig. 6.1.1]
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BA Flare cutting dimensions

B Refrigerant pipe sizes & Flare nut tightening torque

C Apply refrigerating machine oil over the entire flare seat surface

20-100 125
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[Fig. 8.2.7]
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G Outdoor unit

H Earth

I BC controller

J Indoor unit

K Remote controller

L Non-polarized 2-wire

[Fig. 8.2.1]
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A Terminal block for indoor
transmission cable

B Terminal block for outdoor
transmission cable

C Remote controller M2
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[Fig. 8.2.5]

[Fig. 8.2.3]

A Non-polarized

B Upper level (TB15)

C MA Remote Controller

D Lower level (TB5)

E M-NET Remote Controller

7 7.2
[Fig. 7.2.1] [Fig. 7.2.2] [Fig. 7.3.1]

[Fig. 8.1.1]
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C: 28 cm D:170 ± 5 mm

G Drain hose (Accessory)

sssss Be sure to use the supplied drain hose
(Accessory).

H Less than 300 mm

I Hard vinyl chloride 90° elbow (field supply)

J Hard vinyl chloride (VP-25) (field supply)

K Tie band (small) (Accessory)

DDD E

F

2

D Indoor unit

E Take as large as possible. About 10 cm

F Collected pipes

A

C

B

A B

1

A: 25 cm

B: 1.5 – 2 m

A Downward pitch of more than 1/100

B Insulating material

C Metal brace

A

B

C

D

E

A Insert the pump’s end 2 to 4 cm.

B Remove the polyethylene plug.

C About 1000 cc

D Water

E Filling port

A B

D E

C C C C C C C

~220-240 V
L,N,PE

A Switch 16 A (Breakers for Current Leakage)

B Switch 16 A (Breakers for Wiring or Main Switch)

C Indoor unit

D Total operating current be less than 16 A

E Pull box

[Fig. 7.2.3]
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[Fig. 8.2.4]

[Fig. 8.2.6]
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A Side frame

B Cover

C Screw (2 places)

D Terminal bed for transmission cable

E Transmission cable

(To terminal bed for M-NET remote controller, in-
door unit and BC controller)

F To single-phase power supply

G Terminal bed for power supply

H To terminal bed for M-NET outdoor transmission
cable

(Use shielding earth cable  on outdoor unit
side.)

[Fig. 8.3.1]

[Fig. 8.3.3]
<Viewed from bottom of the terminal bed box>
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[Fig. 8.3.4]
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<Address switch>

[Fig. 8.4.2]
<Address board>
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1. Veiligheidsvoorschriften

1.1. Voordat u gaat installeren en de elektri-
sche aansluitingen aanbrengt

s Lees alle “Veiligheidsvoorschriften” voordat u het apparaat
installeert.

s In de “Veiligheidsvoorschriften” staan belangrijke instructies
met betrekking tot de veiligheid. Volg ze zorgvuldig op.

Symbolen die in de tekst worden gebruikt

 Waarschuwing:
Beschrijft maatregelen die genomen moeten worden om het risico van ver-
wonding of dood van degebruiker te voorkomen.

 Voorzichtig:
Beschrijft maatregelen die genomen moeten worden om schade aan het ap-
paraat te voorkomen.

Symbolen die in de afbeeldingen worden gebruikt
: Geeft een handeling aan die u beslist niet moet uitvoeren.

: Geeft aan dat er belangrijke instructies moeten worden opgevolgd.

: Geeft een onderdeel aan dat moet worden geaard.

: Geeft aan dat u voorzichtig dient te zijn met roterende onderdelen. (Dit
symbool staat op de sticker op het apparaat.) <Kleur: geel>

: Geeft aan dat er een risico van elektrische schokken bestaat. (Dit symbool
staat op de sticker op het apparaat.) <Kleur: geel>

 Waarschuwing:
Lees de stickers die op het apparaat zijn aangebracht
aandachtig.

 Waarschuwing:
• Vraag de dealer of een erkende installateur om de airconditioner te in-

stalleren.
- Onjuiste installatie door de gebruiker kan resulteren in lekkage, een elektri-

sche schok of brand.
• Installeer de airconditioner op een plaats die het gewicht van het appa-

raat kan dragen.
- Onvoldoende draagkracht kan ertoe leiden dat het apparaat valt, hetgeen

lichamelijk letsel kan veroorzaken.
• Gebruik de gespecificeerde verbindingskabels voor de verbindingen. Sluit

de kabels stevig aan om er zeker van te zijn dat er geen externe span-
kracht wordt uitgeoefend op de aansluitingen.
- Als de aansluitingen niet goed zijn aangebracht, kan dit brand door

oververhitting veroorzaken.
• De installatie moet overeenkomstig de instructies worden uitgevoerd,

zodat het risico van beschadiging door aardbevingen, tyfonen of andere
krachtige winden tot een minimum wordt beperkt.
- Een apparaat dat niet juist is geïnstalleerd kan vallen en schade of verwon-

dingen veroorzaken.
• Bij de installatie van een luchtreiniger, luchtbevochtiger, elektrische ver-

hitter of andere accessoires mogen alleen de door Mitsubishi Electric
gespecificeerde producten worden gebruikt.

- Alle toebehoren moeten door een erkende installateur worden geïnstalleerd.
De gebruiker mag niet zelf proberen accessoires te installeren. Verkeerd
geïnstalleerde accessoires kunnen lekkage, elektrische schokken of brand
veroorzaken.

• Probeer nooit zelf het apparaat te repareren. Als de airconditioner moet
worden gerepareerd, dient u contact op te nemen met de dealer.
- Indien een reparatie niet juist wordt uitgevoerd, kan dit lekkage, elektrische

schokken of brand tot gevolg hebben.
• Raak de vinnen van de warmtewisselaar niet aan.

- Een onjuiste behandeling kan lichamelijk letsel veroorzaken.
• Zorg dat u altijd beschermende kleding draagt wanneer u aan dit product

werkt.
Bijvoorbeeld: handschoenen, kleding met lange mouwen zoals een over-

all en vooral ook een veiligheidsbril.
- Een onjuiste behandeling kan lichamelijk letsel veroorzaken.

• Indien er koelgas lekt tijdens de installatie, dient u de ruimte te ventile-
ren.
- Indien het koelgas in contact komt met vuur, zullen er giftige gassen ont-

staan.
• Installeer de airconditioner volgens deze installatiehandleiding.

- Onjuiste installatie kan resulteren in lekkage, een elektrische schok of brand.
• Alle werkzaamheden met betrekking tot elektriciteit moeten worden uit-

gevoerd door een erkend elektricien, overeenkomstig de plaatselijke
wetgeving en de voorschriften die in deze handleiding worden gegeven
en altijd op een afzonderlijk elektrisch circuit.
- Een spanningsbron die onvoldoende stroom levert of elektrische bedrading

die niet goed is geïnstalleerd kan elektrische schokken of brand veroorza-
ken.

• De afdekplaat van de aansluitkast van het buitenapparaat moet stevig
zijn bevestigd.
- Als de afdekplaat onjuist is bevestigd, kan er stof en vocht binnendringen,

hetgeen elektrische schokken of brand kan veroorzaken.
• Wanneer u de airconditioner op een andere plaats installeert, dient u deze

alleen te vullen met die koelstof welke vermeld staat op het apparaat.
- Indien een andere koelstof wordt gebruikt of indien er lucht wordt gemengd

met de oorspronkelijke koelstof, kan er een storing optreden in de koelcyclus
en kan het apparaat beschadigd raken.

• Als de airconditioner in een kleine ruimte wordt geïnstalleerd, moeten er
maatregelen worden genomen om te voorkomen dat de concentratie koel-
stof in de ruimte hoger is dan de veiligheidsgrens bij eventuele lekkage
van koelstof.
- Vraag uw leverancier om hulp voor het uitvoeren van deze maatregelen ter

voorkoming van overschrijding van de toegestane concentratie. Mocht er
koelstof lekken en wordt de concentratiegrens daardoor overschreden, dan
kunnen er ongelukken gebeuren vanwege het zuurstofgebrek dat in de ruimte
kan ontstaan.

• Wanneer u de airconditioner wilt verplaatsen, dient u contact op te ne-
men met de dealer of een erkende installateur.
- Onjuiste installatie kan resulteren in lekkage, een elektrische schok of brand.

• Zodra de installatie is voltooid, dient u te controleren of er geen koelgas
lekt.
- Als er koelgas weggelekt is en het blootgesteld wordt aan een ventilator-

kachel, fornuis, oven, kunnen er schadelijke gassen ontstaan.
• Breng geen wijzigingen aan in de instellingen van de beveiligings-

mechanismen.
- Indien de drukschakelaar, thermische schakelaar of een ander beveiligings-

mechanisme wordt kortgesloten en incorrect wordt bediend, of er andere
onderdelen worden gebruikt dan gespecificeerd door Mitsubishi Electric, kan
er brand ontstaan of een explosie optreden.
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• Als u dit product wilt verwijderen of weggooien, neem dan contact op
met uw dealer.

• Gebruik geen toevoeging voor lekkagedetectie.

1.2. Voorzorgsmaatregels voor apparaten
die gebruik maken van de koelstof
R410A of R407C

 Voorzichtig:
• Maak geen gebruik van de bestaande koelstofpijpen.

- De oude koelstof en koelmachine-olie in de bestaande buizen bevat een
grote hoeveelheid chloor die ervoor kan zorgen dat de koelmachine-olie van
het nieuwe apparaat verslechtert.

• Gebruik koelstofleidingen van met fosfor gedesoxydeerd koper en naad-
loze leidingen en buizen van koperlegering. Daarnaast dient u ervoor te
zorgen dat de binnen- en buitenoppervlakken van de pijpen schoon zijn
en vrij zijn van gevaarlijk zwavel, oxiden, stof/vuil, deeltjes ten gevolge
van nasnijden, olieresten, vocht of andere verontreinigingen.
- Verontreinigingen aan binnenkant van de koelstofpijpen kunnen ervoor zor-

gen dat de koelmachine-olieresten verslechteren.
• Sla de te gebruiken pijpen binnen op en zorg ervoor dat beide uiteinden

van de pijpen afgesloten zijn, tot vlak voordat deze worden gesoldeerd.
(Sla ellebogen en andere verbindingsstukken op in een plastic zak.)
- Indien er stof, vuil of water in de koelcyclus terecht komt, kan dit verslechte-

ring van de olie of een storing in de compressor als gevolg hebben.
• Gebruik (een kleine hoeveelheid)  esterolie, etherolie of alkylbenzeen als

koelmachine-olie voor de coating van optromp- en flensverbindingen.
- De koelmachine-olie zal verslechteren indien deze met een grote hoeveel-

heid mineraalolie wordt gemengd.
• Gebruik vloeibare koelstof om het systeem af te dichten.

- Indien gasvormige koelstof wordt gebruikt om het systeem af te dichten, zal
de samenstelling van de koelstof in de cilinder veranderen en kunnen de
prestaties verslechteren.

• Gebruik geen andere koelstof dan R410A of R407C.
- Indien een andere koelstof (R22, enz.) wordt gebruikt, kan het chloor in de

koelstof ervoor zorgen dat de koelmachine-olie verslechtert.
• Gebruik een vacuümpomp met een keerklep voor terugstroming.

- De olie van de vacuümpomp kan terugstromen in de koelcyclus en kan er-
voor zorgen dat de koelmachine-olie verslechtert.

• Maak geen gebruik van het volgende gereedschap, dat wordt gebruikt bij
gangbare koelstoffen. (Gasverdeelventiel, vulslang, gaslekdetector, keer-
klep voor terugstroming, vulslang voor koelstof, vacuümmeter, appara-
tuur voor het terugwinnen van koelstof.)
- Indien er gangbare koelstof of koelmachine-olie worden gemengd met de

R410A of R407C, kan dat de kwaliteit van de koelstof aantasten.
- Indien er water wordt gemengd met de R410A of R407C, kan dat de kwaliteit

van de koelmachine-olie aantasten.
- Aangezien de R410A of R407C geen chloor bevatten, zullen gaslekdetectors

voor gangbare koelstoffen niet op deze koelstof reageren.
• U dient geen gebruik te maken van een vulcilinder.

- Door gebruik te maken van een vulcilinder kan de koelstof verslechteren.
• Wees uiterst voorzichtig bij het hanteren van het gereedschap.

- Indien er stof, vuil of water in de koelcyclus terecht komt, kan dit verslechte-
ring van de koelstof als gevolg hebben.

1.3. Voordat u het apparaat installeert
 Voorzichtig:

• Installeer dit apparaat niet op een plaats waar het kan worden blootge-
steld aan ontvlambare gassen.
- Wanneer er zich een gaslekkage voordoet en dit gas zich rond het apparaat

ophoopt, kan dit een ontploffing veroorzaken.
• Gebruik de airconditioner niet in een ruimte waar zich voedsel, dieren,

planten, precisie-instrumenten of kunstwerken bevinden.
- De kwaliteit van het voedsel enz., kan nadelig worden beïnvloed.

• Gebruik de airconditioner niet in speciale ruimtes.
- Olie, stoom en zwavelhoudende dampen enz., kunnen de prestaties van de

airconditioner aanzienlijk verminderen of schade toebrengen aan de onder-
delen.

• Wanneer het apparaat geïnstalleerd wordt in een ziekenhuis,
communicatiestation, enz., dient te worden gezorgd voor afdoende be-
scherming tegen geluidsoverlast.
- De airconditioner kan foutief werken of in het geheel niet werken omdat het

wordt beïnvloed door omzetapparatuur, een eigen stroomgenerator, hoog-
frequente medische apparatuur of communicatieapparatuur waarbij gebruik
wordt gemaakt van radiogolven. Omgekeerd kan de airconditioner van in-
vloed zijn op zulke apparatuur omdat het apparaat ruis produceert die een
medische behandeling of het uitzenden van beelden kan verstoren.

• Plaats het apparaat niet zo dat er lekkage kan optreden.
- Wanneer de luchtvochtigheid in de ruimte meer dan 80 % wordt of wanneer

de afvoerbuis is verstopt, kan er condensatie van het binnenapparaat aflo-
pen. Zorg, zoals vereist, tegelijk met het buitenapparaat voor afvoering.

• De binnenapparaten moeten tegen het plafond worden gemonteerd op
meer dan 2,5 m van de grond.

1.4. Voordat u het apparaat installeert (ver-
plaatst) - elektrische bedrading

 Voorzichtig:
• Het apparaat aarden.

- Sluit de aardleiding niet aan op een gasleiding, waterleiding, bliksemafleider
of aardleiding voor de telefoon. Een tekortkoming in de aarding kan elektri-
sche schokken veroorzaken.

• Sluit het netsnoer zo aan dat er geen spanning op het snoer staat.
- Spanning kan er voor zorgen dat het snoer breekt, kan zorgen voor

oververhitting en kan brand veroorzaken.
• Zorg dat er, zoals vereist, een stroomonderbreker wordt geïnstalleerd.

- Indien er geen stroomonderbreker wordt geïnstalleerd, kan er een elektri-
sche schok optreden.

• Gebruik voor de elektrische aansluitingen kabels met voldoende stroom-
capaciteit.
- Kabels met een te lage capaciteit kunnen lekkage, oververhitting en brand

veroorzaken.
• Gebruik alleen een stroomonderbreker en zekeringen met de gespecifi-

ceerde capaciteit.
- Een zekering of een stroomonderbreker met een hogere capaciteit of een

stalen of koperen draad kan een algemene storing of brand veroorzaken.
• De onderdelen van de airconditioner mogen niet worden gewassen.

- Het wassen van de onderdelen kan elektrische schokken tot gevolg hebben.
• Zorg ervoor dat de installatie plaat niet wordt beschadigd door lang ge-

bruik.
- Wanneer schade niet wordt hersteld, kan het apparaat naar beneden vallen

en persoonlijk letsel of schade aan uw eigendommen veroorzaken.
• Installeer de afvoerpijpen overeenkomstig deze installatiehandleiding,

zodat een goede afvoer is gewaarborgd. Zorg ervoor dat de pijpen
thermisch geïsoleerd zijn, om condensatie te voorkomen.
- Gebruik van verkeerde afvoerpijpen kan lekkage en schade aan het meubi-

lair of andere eigendommen veroorzaken.
• Wees uiterst voorzichtig bij het transport van het product.

- Indien het product meer dan 20 kg weegt, dient het door meer dan één per-
soon te worden gedragen.

- Bij sommige producten worden PP-banden bij de verpakking gebruikt. Ge-
bruik geen PP-banden voor vervoer. Het is gevaarlijk.

- Raak de vinnen van de warmtewisselaar niet aan. Anders zou u zich kunnen
snijden.

- Wanneer u het buitenapparaat draagt, dient u het op te tillen bij de gespeci-
ficeerde punten aan de onderkant van het apparaat. Ondersteun het buiten-
apparaat eveneens op vier punten zodat het niet opzij kan glijden.

• Wees voorzichtig als u het verpakkingsmateriaal wegdoet.
- Verpakkingsmateriaal zoals klemmen en andere metalen of houten onder-

delen kunnen snijwonden of andere verwondingen veroorzaken.
- Verscheur plastic verpakkingszakken en doe ze weg zodat kinderen er niet

mee kunnen spelen. Als kinderen spelen met een plastic zak die niet ge-
scheurd is, kan dit verstikkingsgevaar opleveren.

1.5. Voordat u het apparaat laat proefdraaien
 Voorzichtig:

• Zet de netspanningschakelaar ruim twaalf uur voordat u de airconditioner
gaat gebruiken aan.
- Als u het apparaat meteen nadat u de netschakelaar heeft omgedraaid aan-

zet, kunnen de interne onderdelen ernstig beschadigd worden. Gedurende
het seizoen waarin u het apparaat gebruikt, moet u de netschakelaar altijd
aan laten staan.

• Raak schakelaars nooit met natte vingers aan.
- Het aanraken van een schakelaar met natte vingers kan een elektrische

schok veroorzaken.
• Raak de koelstofpijpen niet met blote handen aan terwijl de airconditioner

werkt of vlak nadat deze heeft gewerkt.
- Terwijl de airconditioner werkt of vlak nadat deze heeft gewerkt, zijn de koel-

stofpijpen soms heet en soms koud, afhankelijk van de toestand van de vloei-
stof die circuleert in de pijpen, de compressor en de andere onderdelen van
de koelstofcyclus. Uw handen kunnen verbranden of bevriezen als u de koel-
stofpijpen aanraakt.

• Gebruik de airconditioner niet wanneer de panelen en beveiligingen zijn
verwijderd.
- Roterende onderdelen, hete onderdelen en onderdelen onder hoge span-

ning kunnen lichamelijk letsel veroorzaken.
• Zet de netspanning niet onmiddellijk na gebruik van het apparaat uit.

- Wacht altijd tenminste vijf minuten alvorens u de netspanning uit zet. Anders
kunnen lekkages of storingen ontstaan.
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4. De ophangbouten vastzetten
• Indien nodig kunt u naast de ophangbouten nog een stel steunbalken aan-

brengen, ter beveiliging tegen aardbevingen e.d.
* Gebruik M10 ophangbouten, ook voor de anti-aardbevingssteunbalken (deze

zult u zelf moeten aanschaffen).

1 Het plafond verstevigen door meer balken te gebruiken (randbalken, enz.) kan
nodig zijn om het plafond vlak te houden en om trillingen in het plafond te
voorkomen.

2 Zaag de plafondbalken af en verwijder ze.

3 Verstevig de plafondbalken en zet er meer balken in om de plafondplaten vast
te zetten.

4.1. De ophangbouten vastzetten
(Zorg ervoor dat de plek waar u het apparaat bevestigt een sterke structuur heeft.)

Ophangconstructie

• Plafond: De plafondconstructie varieert van het ene gebouw tot het andere.
Voor gedetailleerde informatie moet u contact opnemen met uw aannemers-
bedrijf.

3. Een plaats kiezen om het apparaat te monteren

• Kies een plaats waar de lucht naar alle hoeken van de kamer geblazen kan
worden.

• Installeer het apparaat niet in een ruimte die met de buitenlucht in contact
staat.

• Kies een plaats waar de uitgeblazen en ingezogen luchtstroom niet door ob-
stakels gehinderd wordt.

• Installeer het apparaat niet in een ruimte die blootstaat aan stoom of oliedamp.

• Plaats het apparaat niet in een ruimte waar de mogelijkheid bestaat dat er
brandbaar gas ontstaat, blijft hangen of lekt.

• Installeer het apparaat niet in de buurt van machines die hoogfrequentgolven
uitzenden (hoogfrequentlasapparaten enz.).

• Installeer het apparaat niet in een ruimte waar het risico bestaat dat de lucht-
stroom naar een brandalarmsensor wordt gericht (tijdens verwarming zou de
warme lucht het alarm kunnen inschakelen).

• Installeer het apparaat niet in een ruimte waar regelmatig zuuroplossingen
worden gebruikt.

• Installeer het apparaat niet in een ruimte waar regelmatig gebruik wordt ge-
maakt van zwavel bevattende of andere speciale sprays.

• Als het apparaat langdurig moet werken terwijl de lucht boven het plafond een
hoge temperatuur/vochtigheidsgraad heeft (condensatiepunt boven 26 ºC), kan
er vocht uit de lucht in het binnenapparaat condenseren. Als de apparaten
toch onder dergelijke omstandigheden moeten werken, dient u een laag isolatie-
materiaal (10 – 20 mm dik) aan te brengen over het gehele oppervlak van het
binnenapparaat, om condensatie tegen te gaan.

 Waarschuwing:
Monteer het binnenapparaat aan een plafond dat sterk genoeg is om het
gewicht van het apparaat te kunnen dragen.
Als het plafond niet sterk genoeg is, kan dit tot gevolg hebben dat het appa-
raat naar beneden valt, hetgeen letsel kan veroorzaken.

3.1. Montage- en onderhoudsruimte vrijla-
ten

[Fig. 3.1.1] (P.2)

• Kies een blaasrichting die geschikt is voor de vorm van de kamer, de montage-
plaats, enz.

• Het leidingwerk en de bedrading worden aangesloten aan de onderkant en de
zijkant en ook het onderhoud wordt uitgevoerd aan de onderkant en de zijkant.
Zorg er dus voor dat u de hierboven aangegeven ruimte vrijlaat voor dat werk.
Laat ook een zo groot mogelijke ruimte vrij, rekening houdend met de
onderhoudbaarheid en veiligheid in het ophangen.

2. Onderdelen van het binnenapparaat

Op de ombouw van het
apparaat

Op de ombouw van het
apparaat

Het apparaat wordt geleverd met de volgende onderdelen:

Onderdelen Aantal Plaats om op te stellen

1 Geïsoleerde pijp (klein) 1

2 Isolatiebedekking 1

3 Vastzetband (groot) 4

4 Afvoerslang 1

5 Pakking 8

Onderdelen Aantal Plaats om op te stellen

6 Vastzetband (klein) 2

7 Aansluiter voor test afvoerpomp 1

Onderdeel-
nummer

Onderdeel-
nummer

3.2. Gesplitste eindaansluiting stroom-
kanaal - inname verse lucht

[Fig. 3.2.1] (P.2)

• Er zijn uitduwgaten op elke plaats zoals aangegeven op de afbeelding. Ge-
bruik ze als u het apparaat monteert.

A Gesplitste eindaansluiting stroomkanaal

B Gesplitste eindaansluiting stroomkanaal (435 × 110 uitduwgat aan beide zijden)

C Gesplitste eindaansluiting stroomkanaal (754 × 110 uitduwgat aan beide zijden)

D Gesplitste eindaansluiting stroomkanaal (ø200 uitduwgat aan beide zijden)

E 10 - ø2,9 ophanggat

F 6 - ø2,9 ophanggat

G 4 - ø2,9 ophanggat

Opmerkingen:
• Aan het achteroppervlak van elke gesplitste eindaansluiting van het

stroomkanaal is isolatiemateriaal vastgemaakt. Gebruik een freesmes om
het isolatiemateriaal langs de eindaansluiting af te snijden.

3.3. Luchtinlaat buitenshuis
[Fig. 3.3.1] (P.2)

A Inlaat frisse lucht

B Inlaat frisse lucht

240 × 45 toegangsopening

C Inlaat frisse lucht

ø150 toegangsopening

D 4 - ø2,9 ophanggat

E Insnede

Opmerkingen:
11111 Maak 4 insneden in de buitenste luchtinlaat. Voor aansluiten van een buig-

zame ronde buis, dient u een optionele buitenlucht-inlaatflens PAC-KH
110F (Ø 150) te bevestigen.

22222 De hoeveelheid aangezogen lucht via de buitenste luchtinlaat is regel-
baar door twee insneden te maken in de buitenste luchtinlaat, zoals ge-
toond in de bovenstaande afbeelding.

3.4. De binnenapparaten met buiten-
apparaten combineren

Wij verwijzen voor het combineren van binnenapparaten met buitenapparaten naar
de installatie-instructies van het buitenapparaat.

Modelnaam
20 – 40 50 · 63 80 · 100 125

A 1080 1250 1750 2010
B Minimaal 1000
C Minimaal 500
D Overlap: 20
E Minimaal 350



48

G
B

D
F

E
I

N
L

P
G

R
R

U
T

R
G

B
G

B
G

B
G

B
G

B

5. Het apparaat monteren

5.2. De juiste positie van het apparaat con-
troleren en de ophangbouten vastzetten

sssss Gebruik het patroon dat met het paneel is meegeleverd om te controle-
ren dat het apparaat en de ophangbouten op de juiste plaats zitten. Als
zij niet op de correcte plaats zitten, kan dit resulteren in dauwdruppels
door windlekken. Zorg ervoor dat u de relatieve posities controleert.

sssss Gebruik een waterpas om te controleren dat het oppervlak aangegeven
door AAAAA vlak is. Zorg ervoor dat de moeren van de ophangbouten goed
vastgedraaid zijn om de ophangbouten vast te zetten.

sssss Om ervoor te zorgen dat de afvoer leeg kan lopen, moet u zich er met een
waterpas van verzekeren dat het apparaat horizontaal hangt.

 Voorzichtig:
Zorg ervoor dat u het apparaat horizontaal ophangt.

[Fig. 5.2.1] (P.3)
A Bodemoppervlak van het binnenapparaat

(Oppervlak waaraan een decoratief paneel is vastgemaakt)

6. Specificaties voor koelleidingen en afvoerleidingen
Om dauwdruppels te voorkomen, moet u voldoende antizweet- en isolatiematerialen
op de koel- en afvoerleidingen aanbrengen.
Als u de koelleidingen plaatselijk koopt, moet u ervoor zorgen dat u plaatselijk te
krijgen isolatiemateriaal (met een warmtebestendigheid van meer dan 100 °C en
een dikte zoals hieronder is aangegeven) op zowel de vloeistofleiding als de gas-
leiding aanbrengt.
Zorg er ook voor dat u plaatselijk te krijgen isolatiemateriaal (met een specifieke
zwaartekracht van 0,03 voor polyethyleen en een dikte zoals hieronder aangege-
ven) op alle leidingen die door kamers lopen, aanbrengt.

5.1. Het apparaat ophangen
sssss Breng het binnenapparaat naar de plaats van montage voordat u het uit-

pakt.
sssss Om het binnenapparaat op te hangen moet u het apparaat ophijsen met

een hefwerktuig en het ophangen door het door de ophangbouten te voe-
ren.

sssss Als u een hefwerktuig gebruikt, moet u, om schade te voorkomen, het
apparaat met de  verpakkingskap erop omkeren en het dan ophijsen.

[Fig. 5.1.1] (P.3)

A Zijde van de afvoerleiding

B Apparaat

C Verpakkingskap

D Hefwerktuig

[Fig. 4.1.1] (P.2)
A Zwaartepunt

Zwaartepunt en gewicht product

4.2. Gat in het plafond en posities ophang-
bouten

• Gebruik het patroon dat met het paneel is meegeleverd om de ophangbouten
vast te zetten zodat het apparaat en het gat in het plafond op de plaats zitten
zoals op de afbeelding is aangegeven. Zie de gebruiksaanwijzing van het pa-
neel voor hoe u het patroon moet gebruiken.

Opmerkingen:
• Het patroon kan uitzetten of krimpen met veranderingen in temperatuur

en luchtvochtigheid. Zorg ervoor dat u eerst de afmetingen van het product
controleert voordat u het patroon gebruikt.

• Het gat in het plafond kunt u aanpassen zoals op de afbeelding hieron-
der is aangegeven. Lijn het midden van zowel het gat in het plafond als
van het apparaat uit zodat het apparaat niet afwijkt ten opzichte van het
gat in het plafond en dat de ruimtes aan de zijkanten van het gat in het
plafond en de buitenafmetingen van het apparaat overal hetzelfde zijn.

• Gebruik M10 ophangbouten (voor alle bouten). (Deze moet u zelf kopen)

• Elke ophangbout moet C mm uit het plafond steken. Het is mogelijk om het
apparaat maximaal 10 mm binnen bepaalde gedeeltes van de hoogte van het
apparaat en de decoratieve paneel te verschuiven om de laatste montage-
aanpassingen te maken aan het afgewerkte plafondoppervlak. Om het appa-
raat te verschuiven en een “high-performance” filter aan te brengen is het nood-
zakelijk dat u zich houdt aan de afmetingen zoals hieronder in de afbeelding
zijn aangegeven. Maak hier moeren aan vast waaraan een ophangbeugel vast
gemaakt wordt zoals in de afbeelding is aangegeven.

[Fig. 4.2.1] (P.3)
A Moer

B Pakking (met het apparaat meegeleverd)

C Ophangbout ø10 (M10 schroef) D Afmetingen plafondgat

E Diepte ophangbout F Ophangbout

G Afgewerkt plafondoppervlak H Ophangbeugel

Modelnaam

PLFY-P20VLMD-E
PLFY-P25VLMD-E
PLFY-P32VLMD-E
PLFY-P40VLMD-E
PLFY-P50VLMD-E
PLFY-P63VLMD-E
PLFY-P80VLMD-E
PLFY-P100VLMD-E
PLFY-P125VLMD-E

574
574
574
574
574
574
574
574
574

824
824
824
824
994
994

1494
1494
1756

172
172
172
172
172
172
172
172
203

287
287
287
287
287
287
287
287
287

370
370
370
370
445
445
655
655
758

160
160
160
160
160
160
160
160
181

23
23
24
24
27
28
44
47
56

6,5
6,5
6,5
6,5
7,5
7,5
12,5
12,5
13

W L H X Y Z

Gewicht
eenheid

(kg)

Gewicht
paneel

(kg)

Modelnaam 20 – 40 50 · 63 80 · 100 125

A 1040 1210 1710 1970
B 824 994 1494 1756
C 157 – 167 155 – 165
D Minimaal 350

Diameter leiding Dikte isolatiemateriaal
6,4 mm – 25,4 mm Minimaal 10 mm
28,6 mm – 38,1 mm Minimaal 15 mm

2 Als het apparaat gebruikt wordt op de hoogste verdieping van een gebouw en
in omstandigheden met een hoge temperatuur en luchtvochtigheid, moet u
leidingen met een grotere diameter en dikkere isolatie gebruiken dan die hier-
boven is aangegeven.

3 Als de klant specificaties heeft, volg die dan simpelweg op.

1 Selecteer de dikte van het isolatiemateriaal aan de hand van de diameter van
de leiding.
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[Fig. 6.3.1] (P.3)
A Markering “0-0 gas” B Markering “INNER”

C Markering “OUTER” D Optrompisolatie (2)

E Koelstofpijpen (gas) F Koelstofpijpen (vloeistof)

G Koelstofpijpen naar apparaat H Pijpisolatie (1)

I Isolatiemateriaal J Optrompmoer

K In deze richting wegduwen L Isolatiemateriaal

M Optrompmoer N Er mag geen tussenruimte zijn.

O Terugplaatsen op oorspronkelijke positie

[Fig. 6.3.2] (P.3)
(figuur waarin de optrompisolatie wordt getoond)

A Koelstofpijpen naar apparaat B Er mag geen tussenruimte zijn.

C Zijplaat van apparaat D Markering “OUTER”

E Markering “INNER” F Apparaat

G Meegeleverde optrompisolatie (2)

[Fig. 6.3.3] (P.3)
A Band (3) B Vastmaken met band.

C Meegeleverde afbindband (4)

Opmerkingen:
*1 Plaats de optrompmoer op de koelstofpijp die naar het apparaat toe

leidt. Schuif het isolatiemateriaal uit de weg op de plaats waar de
optrompverbinding wordt aangebracht en plaats het terug nadat de
optrompwerkzaamheden zijn uitgevoerd. Het blootleggen van de ko-
peren pijpen kan leiden tot condensvorming. Wees bijzonder voor-
zichtig bij het uitvoeren van deze werkzaamheden.

*2 Er mag geen tussenruimte zijn.
*3, *4 Er mag geen tussenruimte zijn. De spleet dient zich aan de boven-

kant te bevinden.

6.3. Verzoek voor aansluiten van de koelstofpijpen

Omschrijving van de te gebruiken onderdelen

Nr.

1

2

3

Werkprocedures

Bevestig de meegeleverde pijp-
isolatie (1) op de vloeistofpijp van
de koelstofpijpen en bevestig ver-
volgens de optrompisolatie (2) op
de gaspijp.

Vastzetten van de geïsoleerde
pijp

Vastzetten van de
optrompisolatie

Figuren ter referentie

[Fig. 6.3.1] (P.3)

[Fig. 6.3.2] (P.3)

[Fig. 6.3.2] (P.3)

[Fig. 6.3.3] (P.3)
(Opmerking *3)

[Fig. 6.3.3] (P.3)

(Opmerking *4)

Details van de werkzaamheden

Op de binnenkant van de optrompisolatie zijn
de markeringen “INNER” en “OUTER” aan-
gebracht. Bevestig het gedeelte met de
markering “INNER” nabij het apparaat zelf en
het gedeelte met de markering “OUTER” aan
de kant van de pijpen die naar het apparaat
toe leiden.

• Maak de geïsoleerde pijp vast met het
isolatieband.

• Zet de isolatie stevig vast met behulp van
de meegeleverde afbindband (4) op de
plaats die is aangegeven in de tekening.

• Maak de optrompisolatie vast met het mee-
geleverde band (3).

• Maak de meegeleverde afbindband (4) vast op
de plaats die is aangegeven in de tekening.

Punten om op te letten

• Indien u de optrompisolatie van een ander type
gebruikt, kan dit leiden tot condensvorming. Con-
troleer de naam van het type op de isolatie en ver-
zeker u ervan dat u de juiste gebruikt.

• Om te voorkomen dat er tussenruimte ontstaat bij
de zijplaat van het apparaat, dient u zich ervan te
verzekeren dat de optrompisolatie stevig tegen de
zijplaat van het apparaat aan zit voordat u de iso-
latie bevestigt.

• Indien u de met “INNER” en “OUTER” gemerkte
uiteinden van de isolatie verkeerd om bevestigt,
kan dit leiden tot condensvorming.

Dicht de spleet zorgvuldig af opdat er geen openin-
gen blijven. Let er op dat u de isolatie zo bevestigt
dat de spleet zich aan de bovenkant bevindt.

Dicht de spleet zorgvuldig af opdat er geen openin-
gen blijven. Let er op dat u de isolatie zo bevestigt
dat de spleet zich aan de bovenkant bevindt.

6.1. Specificaties voor koelleidingen en afvoerleidingen
[Fig. 6.1.1] (P.3)

A Afmetingen insneden voor flens

B Afmetingen koelleidingen & aantrekkoppel flensmoeren

C Breng koelmachine-olie aan over het gehele oppervlak van de flenszitting

6.2. Koelleiding, afvoerleiding en vulopening
[Fig. 6.2.1] (P.3)

A Koelleiding (vloeistofleiding): UP B Afvoerleiding C Lengte ophangbout

D Koelleiding (gasleiding): LP E Vulopening F Afvoergat

Buitendiameter (O.D.) koperen buis (mm)
ø6,35
ø9,52
ø12,7

ø15,88
ø19,05

Flensafmetingen  øA afmetingen (mm)
8,7 – 9,1

12,8 – 13,2
16,2 – 16,6
19,3 – 19,7
22,9 – 23,3

P20/25/32/40
P50
P63/80
P100/125

O.D. ø6,35 (1/4")
O.D. ø6,35 (1/4")
O.D. ø9,52 (3/8")
O.D. ø9,52 (3/8")

Afmetingen
buis

Aantrek-
koppel
(N·m)

14 – 18
34 – 42
34 – 42
34 – 42

O.D. ø12,7 (1/2")
O.D. ø12,7 (1/2")
O.D. ø15,88 (5/8")
O.D. ø15,88 (5/8")

Afmetingen
buis

Aantrek-
koppel
(N·m)

49 – 61
68 – 82
68 – 82

100 – 120

O.D. ø6,35 (1/4")
O.D. ø9,52 (3/8")
O.D. ø9,52 (3/8")
O.D. ø9,52 (3/8")

Afmetingen
buis

Aantrek-
koppel
(N·m)

14 – 18
34 – 42*
34 – 42
34 – 42

O.D. ø12,7 (1/2")
O.D. ø15,88 (5/8")
O.D. ø15,88 (5/8")
O.D. ø19,05 (3/4")

Afmetingen
buis

Aantrek-
koppel
(N·m)

49 – 61
68 – 82*
68 – 82

100 – 120*

17
22
22
22

27
29
29
36

Vloeistofleiding
(mm)

Gasleiding
(mm)

Flensmoer buitendiameter (O.D.)
Vloeistofleiding Gasleiding Vloeistofleiding Gasleiding

R410A R407C of R22

A Afmetingen insneden voor flens

B Afmetingen koelleidingen & aantrekkoppel flensmoeren

* Gebruik de bijgeleverde flensmoeren voor de volgende leidingen: Vloeistofleiding van P50, P100, P125 en gasleiding van P50
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7. De koel- en afvoerleidingen aansluiten

7.1. Koelleidingwerk
Deze werkzaamheden aan de pijpleidingen dienen te worden uitgevoerd volgens
de installatiehandleiding van zowel het buitenapparaat als de BC-bedieningseenheid
(de R2-lijn van apparaten die zowel koelen als verwarmen).

• De R2-lijn is ontworpen voor gebruik in een systeem waarbij de koelstofpijp
van een buitenapparaat uitkomt bij de BC-bedieningseenheid en de pijp zich
vertakt bij de BC-bedieningseenheid om aan te sluiten op binnenapparaten.

• Voor beperkingen met betrekking tot pijplengtes en toegestane hoogteverschil-
len, verwijzen wij u naar de installatie-instructies van het buitenapparaat.

• De aansluitmethode voor de leidingen is de zogenaamde “flare”-aansluiting,
waarbij u leidingen over elkaar heen vastdraait.

Pas op bij koelleidingen
sssss Gebruik niet-oxyderend soldeersel bij het hardsolderen om er zeker van

te zijn dat er geen vreemde stoffen of vocht de pijp kunnen binnendrin-
gen.

sssss Zorg ervoor dat u koelmachine-olie op het zittingsoppervlak van de “flare”-
aansluiting doet en dat u de leidingen stevig vastdraait met gebruik van
een dubbele steeksleutel.

sssss Gebruik een metalen beugel om de koelleiding te ondersteunen zodat er
geen gewicht op de einde van de leiding aan het binnenapparaat komt te
staan. Monteer deze steunbeugel op 50 cm afstand van de “flare”-aan-
sluiting van het binnenapparaat.

 Waarschuwing:
Wanneer u de airconditioner op een andere plaats installeert, dient u deze
alleen te vullen met die koelstof welke vermeld staat op het apparaat.
- Indien een andere koelstof wordt gebruikt of indien er lucht wordt gemengd met

de oorspronkelijke koelstof, kan er een storing optreden in de koelcyclus en kan
het apparaat beschadigd raken.

 Voorzichtig:
• Gebruik koelstofleidingen van met fosfor gedesoxydeerd koper en naad-

loze leidingen en buizen van koperlegering. Daarnaast dient u ervoor te
zorgen dat de binnen- en buitenoppervlakken van de pijpen schoon zijn
en vrij zijn van gevaarlijk zwavel, oxiden, stof/vuil, deeltjes ten gevolge
van nasnijden, olieresten, vocht of andere verontreinigingen.

• Maak geen gebruik van de bestaande koelstofpijpen.
- De oude koelstof en koelmachine-olie in de bestaande buizen bevat een

grote hoeveelheid chloor die ervoor kan zorgen dat de koelmachine-olie van
het nieuwe apparaat verslechtert.

• Sla de te gebruiken pijpen binnen op en zorg ervoor dat beide uiteinden
van de pijpen afgesloten zijn, tot vlak voordat deze worden gesoldeerd.
- Indien er stof, vuil of water in de koelcyclus terecht komt, kan dit verslechte-

ring van de olie of een storing in de compressor als gevolg hebben.
• Gebruik Suniso 4GS of 3GS (kleine hoeveelheid) als koelmachine-olie

voor de coating van optromp- en flensverbindingen. (Voor typen die ge-
bruik maken van R22)

• Gebruik esterolie, etherolie of alkylbenzeen (kleine hoeveelheid) als koel-
machine-olie voor de coating van optromp- en flensverbindingen. (Voor
typen die gebruik maken van R410A of R407C)
- De koelstof die in de airconditioner wordt gebruikt is uiterst hygroscopisch,

en vermengd met water kan het de kwaliteit van de koelmachine-olie ver-
slechteren.

7.2. Afvoerleidingwerk
[Fig. 7.2.1] (P.4)

A: 25 cm

B: 1,5 – 2 m

A Naar beneden lopende helling van meer dan 1/100

B Isolatiemateriaal

C Metalen beugel

[Fig. 7.2.2] (P.4)
D Binnenapparaat

E Neem zo lang mogelijk. Ongeveer 10 cm

F Verzamelleidingen

[Fig. 7.2.3] (P.4)
C: 28 cm

D: 170 ± 5 mm

G Afvoerslang (meegeleverd)

sssss Maak gebruik van de bijgeleverde afvoerslang (Accessoire).
H Minder dan 300 mm

I Harde PVC 90° elleboog (Deze moet u zelf kopen)

J Harde PVC pijp (VP-25) (Deze moet u zelf kopen)

K Vastzetband (klein) (meegeleverd)

sssss Maak elke verbinding met vinyl-chloridelijm. Maar gebruik nooit lijm op
de afvoeropening van het binnenapparaat. Anders kan het afvoer-
mechanisme later niet onderhouden worden. Ook kan de eindaansluiting
gaan eroderen door hars en kan breken.

1. Zorg ervoor dat de afvoerleiding naar beneden loopt (met een helling van ten-
minste 1/100),  naar  buiten (lozing). Monteer geen stankafsluiter of andere
onregelmatigheid in de leiding. (1)

2. Zorg ervoor dat kruiselings gemonteerde afvoerleiding niet langer is dan 20 m
(het hoogteverschil niet meegerekend). Voor lange afvoerleidingen moet u een
steunbeugel monteren om zakken van de leidingen te voorkomen. Monteer
nooit een ontluchtingspijp, omdat anders het afvalwater eruit kan komen.

3. Gebruik een harde PVC-pijp VP-25 (buitendiameter ø32 mm) voor de afvoer-
leidingen.

4. Zorg ervoor dat verzamelleidingen 10 cm lager dan de afvoeruitlaat van het
apparaat gemonteerd zijn, zoals in 2 wordt weergegeven.

5. Monteer geen stankafsluiter op de afvoeruitlaatopening.

6. Zorg ervoor dat u de uitlaat van de afvoerleiding zo monteert dat deze geen
stank veroorzaakt.

7. Doe het uiteinde van de afvoerleiding niet in een afvoer waar zich ionische
gassen ontwikkelen.

8. De inname van de afvoerleiding kan 28 cm hoger gemonteerd worden dan de
afvoeruitlaatopening. Als er obstakels onder het plafond lopen, gebruik dan
ellebogen om de hoogte tenminste in overeenstemming met de locatie uit te
voeren. (3)

Opmerking:
Als het omhooglopende gedeelte lang is, dan zal er een heleboel water te-
ruglopen als u het apparaat uit zet, hetgeen slijm of stank veroorzaakt gedu-
rende de tijd dat u het apparaat niet gebruikt. Zorg ervoor dat u het omhoog-
lopende gedeelte zo kort mogelijk houdt.

 Voorzichtig:
Monteer de afvoerleiding zodanig dat het afvoerwater geloosd kan worden
en isoleer de leiding om condens door dauw te voorkomen. Als u de leiding
verkeerd monteert kan dit waterlekkage tot gevolg hebben en dit kan uw
meubilair nat maken.

7.3. De afvoerlozing zekerstellen
sssss Zorg ervoor dat het afvoermechanisme goed functioneert en dat de aan-

sluitingen van de leidingen niet lekken.

• Zorg ervoor dat u het bovenstaande controleert tijdens een periode dat u de
verwarming gebruikt.

• In het geval van nieuwbouw moet u ervoor zorgen dat u het bovenstaande
controleert voordat u het plafond afwerkt.

1. Steek het testaansluitstuk van de afvoerpomp (accessoire) in het aansluitstuk
dat zich aan dezelfde kant als het bedieningskastje bevindt. Raadpleeg voor
meer details de informatie op de afdekplaat van het bedieningskastje.

2. Verwijder de stop van polyethyleen die zich aan dezelfde kant als de pijpen
van het binnenapparaat bevindt.

3. Vul de aanvoerwaterpomp met water met gebruik van een aanvoerwatertank.
Zorg er tijdens het vullen voor dat u het uiteinde van de pomp of de tank in een
afwateringsbak steekt. (Als u dit niet doet kan er water over de machine heen
lopen.)

4. Zet de hoofdschakelaar aan. De afvoerpomp moet gaan werken zonder dat u
de afstandsbediening hoeft te bedienen. Verzeker u er met gebruik van een
doorzichtige slang van dat het afvoerwater geloosd wordt.

5. Zet, nadat u dit gecontroleerd hebt, de hoofdschakelaar weer uit, haal de
connector eraf en steek de polyethyleenplug er weer in.

[Fig. 7.3.1] (P.4)
A Steek het uiteinde van de pomp er 2 – 4 cm in.

B Haal de polyethyleen plug eruit

C Ongeveer 1000 cc

D Water

E Vulopening
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2. Afstandsbedieningskabels

8.1. Bedrading voedingskabel
• Netspanningskabels van apparatuur mag niet lichter zijn dan ontwerp 235 IEC

57 of 227 IEC 57.

• Bij installatie moet er een schakelaar met een contactafstand van ten minste
3 mm tussen de polen worden opgenomen in het voedingscircuit van de air-
conditioning.

Dikte voedingskabel: meer dan 1,5 mm2

[Fig. 8.1.1] (P.4)
A Schakelaar 16 A (Stroomonderbrekers voor lekstroom)

B Schakelaar 16 A (Stroomonderbrekers voor bedrading of hoofdschakelaar)

C Binnenapparaat

D Totale stroomsterkte moet minder dan 16 A zijn

E Trekdoos

[Een stroombreker zonder zekering (NF) of een aardlekschakelaar (NV) se-
lecteren]
Om een NF of een NV in plaats van een combinatie van een Klasse B zekering
met schakelaar te selecteren, moet u het volgende gebruiken:

• In het geval van een Klasse B zekering van 15 A of 20 A,
NF modelnaam (MITSUBISHI): NF30-CS (15 A) (20 A)
NV modelnaam (MITSUBISHI): NV30-CS (15 A) (20 A)

Gebruik een aardlekschakelaar met een gevoeligheid van maximaal 30 mA 0,1 s.

 Voorzichtig:
Gebruik niets anders dan de correcte capaciteitsverbreker en zekering. Het
gebruik van een zekering, kabel of koperdraad met een te grote capaciteit
kan een defect of brand veroorzaken.

Kabeltypes

Kabeldiameter

Lengte

M-NET-afstandbediening
Ongepantserde kabel voor tot en met 10 m; dezelfde specificatie als “1.” Bedra-
ding transmissiekabels voor meer dan 10 m.
0,3 – 1,25 mm2

Voeg een gedeelte van meer dan 10 m bij tot binnen de langst toegestane
transmissiekabellengte van 200 m. (Gepantserd gedeelte is meer dan 1,25 mm2)

MA-afstandbediening

2-draads kabel (ongepantserd)

0,3 – 1,25 mm2

Maximaal 200 m

8. Elektrische bedrading

Voorzorgsmaatregelen bij elektrische bedrading

 Waarschuwing:
Elektrisch werk moet door gekwalificeerde elektriciens gedaan worden in
overeenstemming met de van toepassing zijnde “Technische Normen voor
Elektrische Installatie” en de bijgeleverde installatie-instructies. Speciale cir-
cuits moeten ook gebruikt worden. Als een voedingscircuit te weinig capaci-
teit of een installatiedefect heeft, kan het een elektrische schok of brand
veroorzaken.

1. Zorg ervoor om voeding van het speciaal afgetakte circuit te gebruiken.

2. Zorg ervoor om een aardlekschakelaar in het voedingscircuit te installeren.

3. Monteer het apparaat zodanig dat geen van de regelcircuitkabels (afstandsbe-
diening, transmissiekabels) in direct contact met de voedingskabel buiten het
apparaat kan komen.

4. Zorg ervoor dat er op geen enkele kabelaansluiting speling zit.

5. Sommige kabels (voedings-, afstandsbedienings- en transmissiekabels) bo-
ven het plafond kunnen door muizen doorgebeten worden. Gebruik voor be-
scherming zoveel mogelijk metalen pijpen om kabels doorheen te trekken.

6. Verbind het netsnoer nooit met de voedingsleidingen voor de transmissiekabels.
Als u dit wel doet, begeven de kabels het.

Types regelkabels

1. Bedrading van transmissiekabels

• Types transmissiekabels

Ontwerp de bedrading in overeenstemming met de hiernavolgende tabel <Ta-
bel 1>.

• Kabeldiameter

Minimaal 1,25 mm2

Gebouw, kliniek, ziekenhuis of communicatie-
station zonder lawaai dat vermoedelijk ont-
wikkeld wordt door een gelijkstroom/wissel-
stroom-omzetter, een eigen stroomgenerator,
medische uitrusting met een hoge frequen-
tie, radiocommunicatie-uitrusting, enz.

Woonhuis of alleenstaande win-
kel zonder lawaai

Gebouwen voorbeeld
(voor lawaaibeoordeling) Alle gebouwen

VCTF, VCTFK, CVV, CVS, VVR,
VVF, VCT of gepantserde CVVS
of CPEVS kabel.

Gepantserde CVVS of CPEVS kabelTypes transmissiekabel

Systeemconfiguratie Voor een enkelvoudig koelsysteem Voor een meervoudig koelsysteem
Lengte transmissiekabel Maximaal 120 m Minimaal 120 m Onafhankelijk van de lengte

7. Zorg ervoor dat u de regelkabels aan het binnenapparaat, de afstandsbedie-
ning en het buitenapparaat aansluit.

8. Aard het apparaat aan de kant van het buitenapparaat.

9. Selecteer de besturingskabels uit de condities die hieronder staan vermeld.

 Voorzichtig:
Zorg ervoor dat u het apparaat aan de kant van het buitenapparaat aardt.
Sluit de aardingskabel niet op een gas- of waterleiding, een bliksemafleider
of een aardingskabel voor de telefoon aan. Een niet goed geïnstalleerde aar-
dingskabel kan elektrische schokken veroorzaken.

<Tabel 1>

Maximaal 200 mMaximaal 120 mLengte

8.2. De afstandsbediening en de transmis-
siekabels voor het binnen- en buiten-
apparaat aansluiten

(Afstandsbediening is beschikbaar als optie)

• Sluit binnenapparaat TB5 en buitenapparaat TB3 aan. (Apolair 2-draads)

De “S” op binnenapparaat TB5 is een gepantserde kabelaansluiting. Zie voor
specificaties van de aansluitkabels de installatie-instructies van het buiten-
apparaat.

• Monteer een afstandsbediening in overeenstemming met de aanwijzingen die
bij de afstandsbediening zitten.

• Sluit de “1” en “2” op binnenapparaat TB15 aan op een MA-afstandbediening.
(Niet-gepolariseerde tweeaderige kabel)

• Sluit de “M1” en “M2” op binnenapparaat TB5 aan op een M-NET-afstand-
bediening. (Niet-gepolariseerde tweeaderige kabel)

• Sluit de transmissiekabel van de afstandsbediening aan binnen 10 m met ge-
bruik van een kabel van 0,75 mm2 ader. Als de afstand meer dan 10 m is,
gebruik dan een 1,25 mm2 aansluitkabel.

[Fig. 8.2.1] (P.4) MA-afstandbediening

[Fig. 8.2.2] (P.4) M-NET-afstandbediening
A Klemmenblok voor transmissiekabel binnenapparaat

B Klemmenblok voor transmissiekabel buitenapparaat

C Aafstandsbediening

• DC 9 – 13 V tussen 1 en 2 (MA-afstandbediening)

• DC 24 – 30 V tussen M1 en M2 (M-NET-afstandbediening)

[Fig. 8.2.3] / [Fig. 8.2.4] (P.4) MA-afstandbediening

[Fig. 8.2.5] / [Fig. 8.2.6] (P.4) M-NET-afstandbediening
A Niet-gepolariseerd B Bovenste niveau (TB15)

C MA-afstandbediening D Onderste niveau (TB5)

E M-NET-afstandbediening
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• De MA- en M-NET-afstandbediening kunnen niet tegelijkertijd of afwisselend
worden gebruikt.

Opmerking:
Zorg dat er geen draden worden afgekneld als u het deksel van de aansluit-
doos weer terugplaatst. Dit kan leiden tot beschadiging van de bedrading.

 Voorzichtig:
Leg de bedrading altijd zo aan dat de draden niet onder mechanische span-
ning staan of te strak worden getrokken. Als dit gebeurt, kunnen draden bre-
ken of oververhit raken en brand veroorzaken.

• Sluit de voedingsdraden aan op de besturingsdoos met behulp van een buffer-
doorvoer voor trekbelasting (PG-aansluiting of vergelijkbaar). Sluit de
transmissiebedrading aan op het transmissie-aansluitblok via de (uitdruk) ope-
ning in de besturingsdoos, met een normale doorvoer.

• Als alle bedrading is aangelegd, controleer dan nogmaals of alle verbindingen
goed zijn gemaakt en plaats hierna het deksel van de aansluitdoos weer terug.
Volg hiervoor de stappen voor het verwijderen, maar in omgekeerde volgorde.

 Voorzichtig:
Let op dat de voedingsdraden nooit te strak staan. Dit kan leiden tot losra-
ken, oververhitting of brand.

[Fig. 8.2.7] (P.4)
<Beperkingen op de Transmissiekabels>

G Buitenapparaat H Aarding

I BC-bedieningseenheid J Binnenapparaat

K Afstandsbediening L Apolair 2-draads

Opmerkingen:
*1 Aard de transmissiekabel via de aardklem  van het buitenapparaat.
*2 Als de afstandsbedieningskabel langer dan 10 m is, gebruik dan een

1,25 mm2-diameterkabel voor het gedeelte dat langer is dan 10 m, en
voeg dat gedeelte toe voor berekening van de 200 m.

*3 De BC-bedieningseenheid is alleen benodigd voor de R2-lijn van appara-
ten die zowel koelen als verwarmen.

8.3. De elektrische aansluitingen maken
(Zorg ervoor dat u de klemschroeven goed aandraait)

1. Verwijder met een schroevendraaier de 2 schroeven waarmee de afdekplaat
van de aansluitdoos bevestigd is. (1)

[Fig. 8.3.1] / [Fig. 8.3.2] (P.5)
A Zijplaat B Deksel

C Schroef (2 plaatsen).

2. Sluit de bedrading voor de voeding, transmissiekabel en afstandsbedienings-
eenheid aan, zoals getoond bij 2. Hiervoor hoeft u de aansluitdoos niet los te
maken.

[Fig. 8.3.3] / [Fig. 8.3.4] (P.5)

<Gezien vanaf de onderkant van de aansluitdoos>

D Klemmenblok voor transmissiekabel

E Transmissiekabel
(Naar de klemmenblokken voor de M-NET-afstandsbediening, het binnenapparaat
en de BC-bedieningseenheid)

F Naar de eenfase voeding

G Klemmenblok voor de voedingskabel

H Naar klemmenblok voor de transmissiekabel voor het buitenapparaat.
(gebruik gepantserde aardingskabel  aan de kant van het buitenapparaat.)

• Bevestig de bedrading van de stoombron aan de aansluitdoos m.b.v. een kabel-
doorvoer die spankrachten kan opvangen (een PG-aansluiting of iets derge-
lijks). Sluit de transmissiebedrading aan op het transmissie-aansluiting door
de doordrukopening van de aansluitdoos m.b.v. een gewone kabeldoorvoer.

3. Wanneer u klaar bent met de bedrading, dient u zich er nogmaals van te ver-
zekeren dat er geen speling in de aansluitingen is. Bevestig daarna de afdek-
plaat weer op de aansluitdoos in de omgekeerde volgorde van het verwijde-
ren.

 Voorzichtig:
Leg de voedingskabel zo aan dat er geen spanning op staat, anders kan de
kabelaansluiting los gaan of kan er oververhitting of brand ontstaan.

8.4. De aansluitadressen instellen
(Zorg ervoor dat er geen stroom op het apparaat staat als u de adressen instelt)

[Fig. 8.4.1] / [Fig. 8.4.2] (P.5)

<Adresschakelaar>

<Adresbord>

• Er zijn twee types draaibare schakelinstellingen beschikbaar: voor het in-
stellen van adressen 1 – 9 en groter dan 10, en voor het instellen van
aftakkingsnummers.
1 Hoe u de aansluitadressen instelt

Voorbeeld: Als het adres “3” is, laat SW12 (voor groter dan 10) dan op
“0” staan en breng SW11 (voor 1 – 9) in overeenstemming met “3”.

2 Het instellen van de nummers van de aftakkingen SW14 (alleen voor de
R2-lijn)
Zorg ervoor dat de koelstofpijp van het binnenapparaat overeen komt
met eindaansluitnummer van de BC-bedieningseenheid. Alle andere dan
serie R2 kunt u op “0” laten staan.

• De draaischakelaars worden in de fabriek allemaal op “0” gezet. Deze scha-
kelaars kunnen worden gebruikt om de addressen van de apparaten en de
nummers van de aftakkingen naar keuze in te stellen.

• De vaststelling van de aansluitadressen van het binnenapparaat varieert
met het systeem dat u gebruikt. Stel ze in in overeenstemming met techni-
sche gegevens.

Opmerking:
Stel de schakelaar SW5 in op het juiste voltage van de netvoeding.

8.5. De kamertemperatuur oppikken met
de ingebouwde sensor in een af-
standsbediening

Als u de kamertemperatuur wilt oppikken met de ingebouwde sensor in een
afstandsbediening, zet dan SW1-1 op het controlebord op “ON” (AAN). De in-
stelling van SW1-7 en SW1-8 maken het ook mogelijk om de luchtstroom aan te
passen wanneer de verwarmingsthermometer op “OFF” staat.

Volt SW5
220 ON
230 ON
240 OFF

20 – 100 Volt SW5
220 ON
230 OFF
240 OFF
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