
INSTALLATION MANUAL
For safe and correct use, read this manual and the indoor unit installation manual thoroughly before installing the outdoor unit. English is original. 
The other languages versions are translation of the original.

INSTALLATIONSHANDBUCH
Aus Sicherheitsgründen und zur richtigen Verwendung vor der Installation der Außenanlage das vorliegende Handbuch und die Installationsanleitung der 
Innenanlage gründlich durchlesen. Das Original ist in Englisch. Die anderen Sprachversionen sind vom Original übersetzt.

MANUEL D’INSTALLATION
Avant d’installer l’appareil extérieur, lire attentivement ce manuel, ainsi que le manuel d’installation de l’appareil intérieur pour une utilisation sûre et 
correcte. L’anglais est l’original. Les versions fournies dans d’autres langues sont des traductions de l’original.

INSTALLATIEHANDLEIDING
Lees voor een veilig en juist gebruik deze handleiding en de installatiehandleiding van het binnenapparaat zorgvuldig door voordat u met het installeren 
van het buitenapparaat begint. Het Engels is het origineel. De andere taalversies zijn vertalingen van het origineel.

MANUAL DE INSTALACIÓN
Para un uso correcto y seguro, lea detalladamente este manual y el manual de instalación de la unidad interior antes de instalar la unidad exterior. 
El idioma original del documento es el inglés. Las versiones en los demás idiomas son traducciones del original.

MANUALE DI INSTALLAZIONE
Per un uso sicuro e corretto, leggere attentamente il presente manuale ed il manuale d’installazione dell’unità interna prima di installare  
l’unità esterna. Il testo originale è redatto in lingua Inglese. Le altre versioni linguistiche rappresentano traduzioni dell’originale.

MANUAL DE INSTALAÇÃO
Para uma utilização segura e correcta, leia atentamente este manual e o manual de instalação da unidade interior antes de instalar a unidade exterior. 
O idioma original é o inglês. As versões em outros idiomas são traduções do idioma original.

INSTALLATIONSMANUAL
Læs af sikkerhedshensyn denne manual samt manualen til installation af indendørsenheden grundigt, før du installerer udendørsenheden. 
Engelsk er originalsproget. De andre sprogversioner er oversættelser af originalen.

INSTALLATIONSMANUAL
Läs bruksanvisningen och inomhusenhetens installationshandbok noga innan du installerar utomhusenhet för säker och korrekt användning. 
Engelska är originalspråket. De övriga språkversionerna är översättningar av originalet.
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Português

Dansk

Svenska

EΓΧEIPIΔIO OΔHΓIΩN EΓKATAΣTAΣHΣ
Για σωστή και ασφαλή χρήση, διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο καθώς και το εγχειρίδιο εγκατάστασης της εσωτερικής μονάδας, προτού εγκαταστή-
σετε την εξωτερική μονάδα. Η γλώσσα του πρωτοτύπου είναι η αγγλική. Οι εκδόσεις άλλων γλωσσών είναι μεταφράσεις του πρωτοτύπου.

TIL INSTALLATØREN

FÖR INSTALLATÖREN

PARA O INSTALADOR

PER L’INSTALLATORE

PARA EL INSTALADOR

VOOR DE INSTALLATEUR

POUR L’INSTALLATEUR

FÜR INSTALLATEURE

FOR INSTALLER

ΓΙΑ ΑΥΤΟΝ ΠΟΥ ΚΑΝΕΙ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ASENNUSOPAS
Turvallisen ja asianmukaisen käytön varmistamiseksi lue tämä opas sekä sisäyksikön asennusopas huolellisesti ennen ulkoyksikön asentamista. 
Alkuperäiskieli on englanti. Muut kieliversiot ovat alkuperäisen käännöksiä.

NÁVOD K MONTÁŽI
Kvůli zajištění bezpečného a správného používání si před montáží vnější jednotky pečlivě přečtěte tento návod i návod k montáži vnitřní jednotky. 
Verze v angličtině je originál. Ostatní jazykové verze jsou překladem originálu.

INSTRUKCJA MONTAŻU
Aby zapewnić bezpieczne i prawidłowe korzystanie z urządzenia, przed montażem jednostki zewnętrznej należy dokładnie zapoznać się z treścią niniejszej instrukcji 
oraz instrukcji montażu jednostki wewnętrznej. Oryginalną instrukcję sporządzono w języku angielskim. Pozostałe wersje językowe zostały przetłumaczone z oryginału.

РЪКОВОДСТВО ЗА МОНТАЖ
За безопасно и правилно използване, прочетете внимателно това ръководство и ръководството за монтаж на вътрешното тяло, преди да монти-
рате външното тяло. Версията на английски език е оригинал. Версиите на други езици са превод от оригинала.

INSTALLASJONSHÅNDBOK
For å sikre trygg og riktig bruk skal denne håndboken samt installasjonshåndboken for innendørsenheten leses grundig igjennom før enheten installeres. 
Engelsk er originalspråket. De andre språkversjonene er oversettelser av originalen.

Norsk

Suomi

Čeština

Polski

Български

FOR MONTØR

ASENTAJALLE

DLA INSTALATORA

PRO MONTÉRA

ЗА ИНСТАЛАТОРА

NÁVOD NA INŠTALÁCIU
V záujme bezpečného a správneho používania si pred inštaláciou exteriérovej jednotky prečítajte tento návod a návod na inštaláciu interiérovej jednotky.
Preklad anglického originálu. Všetky jazykové verzie sú preložené z angličtiny.

Slovenčina
PRE MONTÉRA

TELEPÍTÉSI KÉZIKÖNYV
A biztonságos és helyes használat érdekében a kültéri egység felszerelése előtt olvassa el figyelmesen ezt a használati utasítást és a beltéri egység 
telepítési kézikönyvét. Az angol változat az eredeti. A többi nyelvi változat az eredeti fordítása.

Magyar
A TELEPÍTŐ RÉSZÉRE

PRIROČNIK ZA NAMESTITEV
Za varno in pravilno uporabo natančno preberite ta navodila za uporabo in namestitveni priročnik za notranjo enoto, preden namestite zunanjo enoto.
Izvirnik je v angleščini. Druge jezikovne različice so prevodi izvirnika.

Slovenščina
ZA MONTERJA

MANUAL CU INSTRUCŢIUNI DE INSTALARE
Pentru a utiliza aparatul corect şi în siguranţă, citiţi în întregime aceste instrucţiuni şi manualul de instalare al unităţii interioare înainte de a instala unitatea 
exterioară. Textul original este în limba engleză. Versiunile pentru celelalte limbi sunt traduceri ale originalului.

Română
PENTRU INSTALATOR

PAIGALDUSJUHEND
Ohutu ja õige kasutuse tagamiseks lugege see juhend ja siseruumides kasutatava seadme paigaldusjuhend enne välisseadme paigaldamist põhjalikult läbi.
Originaaljuhend on ingliskeelne. Muudes keeltes versioonid on originaali tõlked.

Eesti
PAIGALDAJALE

MONTĀŽAS ROKASGRĀMATA
Lai nodrošinātu pareizu un drošu iekārtas lietošanu, pirms ārējās iekārtas uzstādīšanas rūpīgi izlasiet šo rokasgrāmatu un iekšējās iekārtas montāžas 
rokasgrāmatu. Oriģināls ir angļu valodā. Versijas citās valodās ir oriģināla tulkojums.

FOR INSTALLERUZSTĀDĪŠANAS SPECIĀLISTAM

MONTAVIMO VADOVAS
Prieš montuodami išorinį įrenginį, saugiam ir tinkamam naudojimui užtikrinti atidžiai perskaitykite šį vadovą ir vidinio įrenginio montavimo vadovą. 
Originalas yra anglų k. Versijos kitomis kalbomis yra originalo vertimas.

FOR INSTALLERSKIRTA MONTUOTOJUI

PRIRUČNIK ZA UGRADNJU
Radi sigurne i pravilne uporabe pročitajte pažljivo ovaj priručnik i priručnik za postavljanje unutarnje jedinice prije postavljanja vanjske jedinice. 
Tekst je izvorno napisan na engleskom jeziku. Tekst na ostalim jezicima predstavlja prijevod izvorno napisanog teksta.

FOR INSTALLERZA INSTALATERA

UPUTSTVO ZA UGRADNJU
Radi bezbedne i ispravne upotrebe, detaljno pročitajte ovo uputstvo i uputstvo za ugradnju unutrašnje jedinice pre nego što ugradite spoljnu jedinicu. 
Prevod originala. Verzije na drugim jezicima su prevodi originala.

FOR INSTALLERZA MONTERA
Srpski

Hrvatski

Lietuviškai

Latviski

Air to Water Heat Pump
PUZ-WM • AA series, PUZ-WM • HA series
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Inhoud

1. Veiligheidsvoorschriften
Informeer de klant na voltooiing van de installatie over de 
“Veiligheidsvoorschriften”, het gebruik en het onderhoud 
van het apparaat en laat het apparaat proefdraaien om 
de werking ervan te controleren. Zowel de installatie- als 
de gebruikershandleiding dienen ter bewaring aan de ge-
bruiker te worden gegeven. Deze handleidingen dienen te 
worden doorgegeven aan latere gebruikers.

 : Geeft een onderdeel aan dat geaard moet worden.

 WAARSCHUWING:
Lees de stickers die op het apparaat zitten zorgvuldig.

 WAARSCHUWING:
•  Het apparaat mag niet door de gebruiker zelf wor-

den geïnstalleerd. Vraag de dealer of een erkende 
installateur om het apparaat te installeren. Onjuiste 
installatie van het apparaat kan leiden tot waterlekk-
age, elektrische schokken of brand.

•  Volg voor de installatie de instructies in de instal-
latiehandleiding en gebruik gereedschap en pijp-
materiaal dat speciaal is gemaakt voor gebruik met 
R32-koelstof. De R32-koelstof in het HFC-systeem 
wordt gebruikt onder een 1,6 maal grotere druk als 

normale koelstoffen. Wanneer niet voor R32-koel-
stof ontworpen pijpdelen worden gebruikt en het 
apparaat onjuist wordt geïnstalleerd, kunnen de 
pijpen knappen waardoor schade of letsel kan ont-
staan. Daarnaast kunnen waterlekkage, elektrische 
schokken of brand optreden.

•  Als u de unit installeert, gebruik dan voor de veiligheid 
het juiste beschermingsmateriaal en gereedschap.

 Als u dat niet doet, kan dit letsel veroorzaken.

 VOORZICHTIG:
• Zorg ervoor dat geen R32 in de atmosfeer terechtkomt:

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

►		Stel	 de	 aanleverende	 instantie	 op	 de	 hoogte	 of	
vraag om toestemming voordat u het systeem 
aansluit op het net.

►		Dit	apparaat	voldoet	aan	IEC/EN	61000-3-12
	 (PUZ-WM60/85/112VAA)

 WAARSCHUWING:
Beschrijft maatregelen die genomen moeten worden om het 
risico van verwonding of dood van de gebruiker te voorkomen.

 VOORZICHTIG:
Beschrijft maatregelen die genomen moeten worden 
om schade aan het apparaat te voorkomen.

BETEKENIS	VAN	SYMBOLEN	OP	HET	APPARAAT

WAARSCHUWING
(Brandgevaar)

Dit symbool geldt alleen voor het koelmiddel R32. Het type koelmiddel is te vinden 
op het typeplaatje van de buitenunit.
Als het type koelmiddel R32 is, gebruikt dit apparaat een ontvlambaar koelmiddel.
Als er koelmiddel lekt en dit in contact komt met vuur of een warmtebron, ontstaat 
er een schadelijk gas en bestaat er brandgevaar.

Lees de BEDIENINGSHANDLEIDING zorgvuldig vóór ingebruikname.

Onderhoudsmonteurs zijn verplicht om de BEDIENINGSHANDLEIDING en de INSTALLATIEHANDLEI-
DING zorgvuldig te lezen vóór ingebruikname.

Raadpleeg voor meer informatie de BEDIENINGSHANDLEIDING, de INSTALLATIEHANDLEIDING en 
dergelijke.

Opmerking:	Dit	symbool	is	alleen	van	toepassing	voor	EU-landen.
Dit	symbool	wordt	gebruikt	overeenkomstig	richtlijn	2012/19/EU,	artikel	14	“Informatie	voor	de	gebruikers”	en	Bijlage	IX.
Mitsubishi Electric producten zijn ontwikkeld en gefabriceerd uit eerste kwaliteit materialen. De onderdelen kunnen worden gerecycled en worden hergebruikt.
Het symbool betekent dat de elektrische en elektronische onderdelen op het einde van de gebruiksduur gescheiden van het huishoudelijk afval moeten 
worden ingezameld.
Breng deze apparatuur dan naar het gemeentelijke afvalinzamelingspunt.
In de Europese Unie worden elektrische en elektronische producten afzonderlijk ingezameld.
Help ons mee het milieu te beschermen!
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•  Het apparaat dient volgens de instructies te worden ge-
installeerd om het risico op beschadiging bij een aard-
beving	of	storm	te	beperken.	Een	onjuist	geïnstalleerd	
apparaat kan vallen en schade of letsel veroorzaken.

•  Het apparaat moet worden geïnstalleerd op een con-
structie die het gewicht ervan kan dragen. Als het ap-
paraat wordt geïnstalleerd op een instabiele construc-
tie, kan het vallen en schade of letsel veroorzaken.

•  Als het apparaat in een kleine ruimte wordt geïnstal-
leerd, moeten maatregelen worden genomen tegen 
het weglekken van koelstof. De concentratie weg-
gelekt koelstof in de lucht mag de grenswaarden 
niet overschrijden. Vraag de dealer wat u tegen het 
overmatig weglekken van koelstof kunt doen. Als de 
concentratie koelstof in de lucht te hoog wordt, kan 
zuurstofgebrek in de ruimte optreden.

•  Ventileer de ruimte als er koelstof weglekt wanneer 
het apparaat in werking is. Als de koelstof in contact 
komt met vuur, komen giftige gassen vrij.

•  De installatie van de elektrische onderdelen moet 
worden uitgevoerd door een gediplomeerde elek-
triciën in overeenstemming met de lokale regelge-
ving en de instructies in deze handleiding. Installeer 
stroomonderbrekers en zorg voor een juiste voe-
dingsspanning. Sluit geen andere apparatuur aan 
op de voedingsleidingen van de apparaten. Onjuist 
geïnstalleerde of ongeschikte voedingsleidingen 
kunnen elektrische schokken of brand veroorzaken.

•  Dit toestel is bedoeld voor gebruik door deskundi-
ge of getrainde gebruikers in winkels, in de lichte 
industrie en op boerderijen, of voor commercieel 
gebruik door leken.

•  Gebruik	 uitsluitend	 de	 gespecificeerde	 kabels	 voor	
het verbinden. De aansluitingen moeten stevig vastzit-
ten zonder druk op de aansluitpunten. Splijt de kabels 
nooit voor het bedraden (tenzij in deze handleiding an-
ders wordt aangegeven). Het niet opvolgen van deze 
aanwijzingen kan leiden tot oververhitting of brand.

•  Als de voedingskabel beschadigd is, moet die wor-
den vervangen door de fabrikant, diens servicever-
lener	of	een	vergelijkbaar	gekwalificeerde	persoon,	
om gevaren te vermijden.

•  Installeer het apparaat conform de nationaal gel-
dende regels.

•  Het deksel van het aansluitblok van het buitenappa-
raat moet stevig worden vastgemaakt. Bij onjuiste 
montage van het deksel kunnen stof en vocht in het 
apparaat komen, wat een elektrische schok of brand 
kan veroorzaken.

•  Gebruik bij het installeren of verplaatsen van het 
apparaat uitsluitend de voorgeschreven koelstof 
(R32) voor het vullen van de koelstofpijpen. Meng 
de koelstof niet met andere koelstoffen en let erop 
dat er geen lucht in de pijpen achterblijft.
Als de koelstof wordt gemengd met lucht, kan dit 
een uitzonderlijk hoge druk in de koelstofpijp tot 
gevolg hebben. Dit kan resulteren in explosiegevaar 
en andere gevaren.

Als er een andere koelstof wordt gebruikt dan de 
voorgeschreven koelstof, heeft dit mechanische sto-
ringen, storingen van het systeem of uitvallen van 
het apparaat tot gevolg. In het ergste geval kan de 
veiligheid van het product ernstig in gevaar komen.

•  Gebruik	uitsluitend	door	Mitsubishi	Electric	goedge-
keurde accessoires en vraag de dealer of een erken-
de installateur deze te installeren. Onjuiste instal-
latie van accessoires kan leiden tot waterlekkage, 
elektrische schokken of brand.

•  Breng geen wijzigingen aan aan het apparaat. Neem 
voor reparatie contact op met de dealer. Onjuist uit-
gevoerde reparaties of wijzigingen kunnen leiden 
tot waterlekkage, elektrische schokken of brand.

•  De gebruiker mag nooit proberen het apparaat zelf 
te repareren of te verplaatsen. Onjuiste installatie 
van het apparaat kan leiden tot waterlekkage, elek-
trische schokken of brand. Als het apparaat moet 
worden gerepareerd of verplaatst, neem dan con-
tact op met de dealer of een erkende installateur.

•  Controleer na voltooiing van de installatie op koel-
stoflekkage.	Als	koelstof	naar	de	 ruimte	 lekt	en	 in	
contact komt met de vlam van een verwarmings- of 
kookapparaat, komen giftige gassen vrij.

•  Gebruik geen middelen om het ontdooiingsproces 
te versnellen of om te reinigen die niet zijn aanbevo-
len door de fabrikant.

•  Het apparaat moet zich in een kamer bevinden zon-
der continu functionerende ontstekingsbronnen 
(zoals open vuur, een functionerend gastoestel of 
een functionerende elektrische kachel).

• Niet doorboren of verbranden.
•  Houd er rekening mee dat koelmiddelen geurloos 

kunnen zijn.
•	 	Er	moet	worden	voldaan	aan	de	nationale	gasveror-

deningen.
• Blokkeer geen van de vereiste ventilatie-openingen.
/  Gebruik geen lage-temperatuurlegering bij het sol-

deren van de koelleidingen.
/  Zorg bij het uitvoeren van soldeerwerkzaamheden 

dat de ruimte goed geventileerd is.
  Houd gevaarlijke en ontvlambare materialen uit de 

buurt.
  Wanneer u werkzaamheden in een kleine of afgeslo-

ten ruimte of een vergelijkbare plaats verricht, dient u 
vooraf te controleren of er geen koelmiddel is gelekt.

  Als koelmiddel lekt en zich verzamelt, kan het ont-
vlammen of kunnen er giftige gassen ontsnappen.

/  Bewaar het apparaat in een goed geventileerde 
ruimte waarvan de afmetingen overeenkomen met 
het oppervlak dat voor gebruik is voorgeschreven.

/  Houd gastoestellen, elektrische kachels en andere 
brandhaarden (ontstekingsbronnen) uit de buurt van 
de plaats waar installatie-, reparatie- en andere werk-
zaamheden aan de buitenunit zullen worden verricht.

  Als koelmiddel met vuur in contact komt, komen er 
giftige gassen vrij.

/ Rook niet bij werkzaamheden en vervoer.

1. Veiligheidsvoorschriften
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1. Veiligheidsvoorschriften

1.2. Voor de installatie (verplaatsing)

 VOORZICHTIG:
•  Wees uitermate voorzichtig bij het vervoeren of instal-

leren van de behuizingen. Het apparaat dient door twee 
of	meer	personen	te	worden	getild,	aangezien	het	20	
kg of meer weegt. Til het apparaat niet op aan de ver-
pakkingsbanden. Draag beschermende handschoenen 
als u de behuizing uit de verpakking haalt en bij het 
vervoeren ervan, omdat u uw handen kunt bezeren aan 
de ventilatoren, de randen of andere delen.

•  Zorg dat het verpakkingsmateriaal op een veilige ma-
nier wordt weggeworpen. Verpakkingsmaterialen zo-
als klemmen en andere metalen of houten onderde-
len kunnen snijwonden of ander letsel veroorzaken.

1.3. Voor de installatie van de elektrische bedrading

 VOORZICHTIG:
•  Installeer stroomonderbrekers. Als er geen 

stroomonderbrekers worden geïnstalleerd, kunnen 
elektrische schokken optreden.

•  Gebruik voor de voedingsleidingen standaardka-
bels met voldoende capaciteit. Te lichte kabels kun-
nen kortsluiting, oververhitting of brand veroorza-
ken.

•  Oefen bij de installatie van de voedingsleidingen 
geen trekkracht uit op de kabels. Als de aansluitin-
gen loszitten, kunnen de kabels loskomen of breken 
en oververhitting of brand veroorzaken.

•  Controleer de dragende constructie en bevestiging 
van het buitenapparaat regelmatig op loszitten, 
scheuren of andere beschadigingen. Als dergelijke 
problemen niet worden verholpen, kan het apparaat 
vallen en schade of letsel veroorzaken.

•  Gebruik geen water om het buitenapparaat te reini-
gen. Hierdoor kunnen elektrische schokken optre-
den.

•  Zorg ervoor dat het apparaat goed is geaard. Sluit 
de aardleiding niet aan op een gas- of waterleiding, 
bliksemafleider	 of	 aardleiding	 voor	 de	 telefoon.	
Onjuiste aarding van het apparaat kan elektrische 
schokken veroorzaken.

•  Gebruik stroomonderbrekers (aardlekschakelaar, 
isolatieschakelaar (+B-zekering) en onderbreker 
met gegoten behuizing) met de opgegeven capaci-
teit. Het gebruik van stroomonderbrekers met een 
te hoge capaciteit kan storingen of brand veroorza-
ken.

1.1. Voor de installatie

 VOORZICHTIG:
•  Gebruik het apparaat niet in bijzondere omgevingen. 

Installeer het buitenapparaat niet in ruimtes waarin 
deze wordt blootgesteld aan stoom, vluchtige olie (in-
clusief machine-olie) of zwavelgas, gebieden met een 
zout klimaat zoals de kust of gebieden waar het ap-
paraat kan worden bedekt door sneeuw, omdat hier-
door de prestaties aanzienlijk kunnen verminderen en 
schade kan ontstaan aan de interne onderdelen.

•  Installeer het apparaat niet in ruimtes waar brandbare 
gassen worden geproduceerd of kunnen lekken, stro-
men of samenstromen. Ophoping van brandbare gassen 
rond het apparaat kan leiden tot brand of een explosie.

•  Het buitenapparaat produceert condens tijdens de ver-
warmingsfase. Zorg voor afvoer rond het buitenapparaat 
als dergelijk condensvocht schade kan veroorzaken.

•  Verwijder het bevestigingscomponent van de com-
pressor	volgens	de	aanwijzingen	(NOTICE)	die	aan	
het  apparaat zijn bevestigd. Het functioneren van 
het apparaat met het bevestigingscomponent nog 
geplaatst, zal meer lawaai veroorzaken.

•  Houd rekening met geluid en elektrische stroringen 
bij installatie van het apparaat in een ziekenhuis of 
communicatieruimte. Stroomomzetters, huishou-
delijke apparaten, hoogfrequente medische appa-
ratuur en radiocommunicatieapparatuur kunnen 
storingen in het buitenapparaat veroorzaken. Om-
gekeerd kan het buitenapparaat storingen veroorza-
ken in medische apparatuur, communicatieappara-
tuur en de weergave van beeldschermen.

•  Tijdens de werking van het apparaat zijn er moge-
lijk trillingen of geluid van stromend koelstof bij de 
verlengpijp. Vermijd het installeren van de leidingen 
in een dunne muur, etc. en isoleer goed met isolatie-
materiaal of leidingafdekkingen.
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1.5.	Gebruik	van	buitenapparaten	met	R32-koelstof

 VOORZICHTIG:
•  Gebruik uitsluitend R32-koelstof. Bij gebruik van 

andere koelstoffen veroorzaakt de chloor achteruit-
gang van de koelolie.

•  Gebruik gereedschap dat speciaal is ontworpen 
voor gebruik met R32-koelstof. Het volgende ge-
reedschap is vereist. Neem voor vragen contact op 
met de dichtstbijzijnde dealer.

Gereedschap (voor R32)
Verdeelventiel Optrompgereedschap

Vulslang Maatafstemmingsmeter
Gaslekdetector Vacuümpompadapter
Momentsleutel Elektronische koelstofdrukmeter

1.4.	Voor	het	proefdraaien

 VOORZICHTIG:
•  Zet de netspanningsschakelaar ten minste 12 

uur voordat u het apparaat gaat gebruiken aan. 
Als u het apparaat direct na het aanzetten van de 
netspanningsschakelaar inschakelt, kunnen de 
interne onderdelen ernstig beschadigd raken. Laat 
de netspanningsschakelaar altijd aanstaan gedu-
rende het seizoen waarin u het apparaat gebruikt.

•  Controleer voordat u begint met proefdraaien of alle 
panelen, beveiligingen en andere beschermende 
onderdelen goed zijn geïnstalleerd. Draaiende of 
warme onderdelen of onderdelen onder hoge span-
ning kunnen letsel veroorzaken.

•  Raak de schakelaars nooit met natte vingers aan. 
Hierdoor kan een elektrische schok optreden.

•  Raak de koelstofpijpen niet met blote handen aan 
als het apparaat in werking is. De koelstofpijpen 
zijn heet of koud afhankelijk van de toestand van 
de koelstof. Bij het aanraken van de pijpen kunt u 
brandwonden of bevriezingen oplopen.

•  Wacht nadat het apparaat is uitgeschakeld ten min-
ste vijf minuten voordat u de netspanningsscha-
kelaar	uitzet.	Eerder	uitzetten	kan	waterlekkage	of	
storingen veroorzaken.

1. Veiligheidsvoorschriften

•  Gebruik uitsluitend de juiste gereedschappen. Het 
binnendringen van stof, vuil of vocht in de koelstof-
pijpen kan leiden tot achteruitgang van de koelolie.
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2. Plaats

(mm)

Modellen A B C D E

50 943 950 330+30 175 370

60 1020 1050 480 225 520

85 1020 1050 480 225 520

112 1020 1050 480 225 520

B
C

A

D

600
E

2.2. Buitenafmetingen (Buitenapparaat) (Fig. 2-2)

2.1. De installatieplaats voor het buitenapparaat kiezen
/ R32 is zwaarder dan lucht—en andere koelmiddelen—dus zal het zich ophopen 

aan de onderkant (vlak bij de vloer). Als R32 zich ophoopt rond de onderkant, 
kan de concentratie ervan in een kleine ruimte oplopen tot een brandbaar niveau. 
Ter voorkoming van ontsteking moet een adequate ventilatie zorgen voor een 
veilige gebruiksomgeving. Als er koelmiddel lekt in een onvoldoende geventileer-
de ruimte, mag er geen open vuur worden gebruikt totdat adequate ventilatie de 
gebruiksomgeving heeft verbeterd.

•  Vermijd plaatsen die worden blootgesteld aan direct zonlicht of andere warmte-
bronnen.

• Kies een plaats waar niemand last heeft van het geluid van het apparaat.
•  Kies een plaats die eenvoudige aansluiting van de elektrische bedrading en pij-

pen naar het binnenapparaat mogelijk maakt.
•  Vermijd plaatsen waar brandbare gassen worden geproduceerd of kunnen lek-

ken, stromen of samenstromen.
•  Houd er rekening mee dat er tijdens de werking water uit het apparaat kan drup-

pelen.
•  Kies een vlakke constructie die bestand is tegen het gewicht en de trillingen van 

het apparaat.
•  Vermijd plaatsen waar het apparaat door sneeuw kan worden bedekt. In sneeuw-

rijke gebieden moeten speciale maatregelen worden getroffen zoals het verho-
gen van de installatieplaats of het plaatsen van een afdak om te voorkomen dat 
de sneeuw in of tegen de luchtinlaat terechtkomt. De sneeuw kan de normale 
luchtstroom bemoeilijken en storingen veroorzaken.

• Vermijd plaatsen die worden blootgesteld aan olie, stoom of zwavelgas.
•  Gebruik de tilhandgrepen van het buitenapparaat om het apparaat te verplaat-

sen. Als het apparaat van onderen wordt beetgepakt, kunnen verwondingen ont-
staan aan de handen of vingers.

/  Installeer buitenapparaten op een plaats met minimaal een van de vier zijden 
open en in een ruimte zonder verlagingen die voldoende groot is. (Fig. 2-1)

 VOORZICHTIG:
• Aard de unit.
  Verbind de aarddraad niet met een gasleiding, wa-

terleidingafsluiter of een aarddraad voor een tele-
foonaansluiting. Ondeugdelijke aarding kan leiden 
tot een elektrische schok.

•  Installeer de unit niet in een ruimte waar een brand-
baar gas lekt.
Als er gas lekt en dit zich in de ruimte rond de unit 
ophoopt, kan dit tot een explosie leiden.

•  Installeer een aardlekschakelaar als de unit wordt 
geïnstalleerd in een vochtige ruimte.

  Als er geen aardlekschakelaar is geïnstalleerd, kan 
dit leiden tot een elektrische schok.

	•	 	Voer	het	drainage-/leidingwerk	veilig	uit	volgens	de	
installatiehandleiding.

  Als er een defect optreedt in het afvoer- en leiding-
stelsel, kan dit leiden tot waterlekkage uit de unit en 
waterschade aan meubilair en dergelijke.

•  Draai een optrompmoer aan met een momentsleutel 
zoals aangegeven in deze handleiding.

  Wanneer u een optrompmoer te stevig aandraait, 
kan	deze	na	verloop	van	tijd	breken	en	koelstoflekk-
age veroorzaken.

Fig. 2-2

OK OK

OK NG

Fig. 2-1

OK OK

OK FOUT
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2. Plaats

2.3. Ventilatie en bereikbaarheid
2.3.1. Installatie op winderige plaatsen
Als het buitenapparaat wordt geïnstalleerd op een dak of een andere plaats waar 
de wind vrij spel heeft, moet de luchtuitlaat van het apparaat zo worden gericht dat 
deze niet rechtstreeks blootstaat aan krachtige windstoten. Krachtige windstoten 
die de luchtuitlaat binnendringen kunnen de normale luchtstroom bemoeilijken en 
storingen veroorzaken.
Hieronder volgen drie manieren om het apparaat tegen krachtige windstoten te 
beschermen.
1  Richt de luchtuitlaat naar de dichtstbijzijnde muur, op ongeveer 35 cm van de 

muur. (Fig. 2-3)
2  Installeer een optionele luchtgeleider als het apparaat wordt geïnstalleerd op een 

plaats waar krachtige windstoten bij storm etc. rechtstreeks de luchtuitlaat kun-
nen binnendringen. (Fig. 2-4)

 A Luchtgeleider
3  Plaats het apparaat indien mogelijk zo dat de luchtuitlaat in dezelfde richting 

blaast als de seizoenswinden. (Fig. 2-5)
 B  Windrichting

2.3.2.  Bij installatie van één buitenapparaat (Raadpleeg de laatste 
pagina)

De minimale afmetingen zijn als volgt aangegeven, behalve voor Max., hetgeen 
betekent de Maximale afmetingen.
Raadpleeg voor alle gevallen de getallen.
1 Alleen obstakels aan de achterzijde (Fig. 2-6)
2 Alleen obstakels aan de achter- en bovenzijde (Fig. 2-7)
 • Maak geen gebruik van de optionele luchtgeleiders voor een opwaartse luchtstroom.
3 Alleen obstakels aan de achterzijde en de zijkanten (Fig. 2-8)
4 Alleen obstakels aan de voorzijde (Fig. 2-9)
5 Alleen obstakels aan de voor- en achterzijde (Fig. 2-10)
6 Alleen obstakels aan de achter- en bovenzijde en de zijkanten (Fig. 2-11)
 •  Maak geen gebruik van de optionele luchtgeleiders voor een opwaartse luchtstroom.

2.3.3.  Bij installatie van meerdere buitenapparaten (Raad pleeg de 
laatste pagina)

Laat een ruimte van minimaal 50 mm  tussen de units.
Raadpleeg voor alle gevallen de getallen.
1 Alleen obstakels aan de achterzijde (Fig. 2-12)
2 Alleen obstakels aan de achter- en bovenzijde (Fig. 2-13)
 •  Installeer niet meer dan drie apparaten naast elkaar. Laat bovendien ruimte vrij zoals afge-

beeld.
 • Maak geen gebruik van de optionele luchtgeleiders voor een opwaartse luchtstroom.
3 Alleen obstakels aan de voorzijde (Fig. 2-14)
4 Alleen obstakels aan de voor- en achterzijde (Fig. 2-15)
5 Opstelling met één parallel apparaat (Fig. 2-16)
 *  Bij gebruik van een optionele uitlaatluchtgeleider voor een opwaartse luchtstroom moet de 

vrije ruimte ten minste 500 mm bedragen.
6 Opstelling met meerdere parallelle apparaten (Fig. 2-17)
 *  Bij gebruik van een optionele uitlaatluchtgeleider voor een opwaartse luchtstroom moet de 

vrije ruimte ten minste 1000 mm bedragen.
7 Opstelling met boven elkaar geplaatste apparaten (Fig. 2-18)
 •  Er kunnen twee apparaten boven elkaar worden geplaatst.
 •  Installeer niet meer dan twee boven elkaar geplaatste apparaten naast elkaar. Laat boven-

dien ruimte vrij zoals afgebeeld.

Fig. 2-3

Fig.	2-4

Fig.	2-5

A

B
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/  2.4.	Minimaal	installatie-oppervlak
Als de installatie van een apparaat in een ruimte met vier gesloten zijden of met verlagingen onontkoombaar is, zorg er dan voor dat er wordt voldaan aan een van de om-
standigheden (A, B of C).

Opmerking: Deze tegenmaatregelen zijn slechts ten behoeve van de veiligheid, maar ze garanderen geen optimale prestaties.

A) Zorg voor voldoende installatieruimte (minimaal installatie-oppervlak Amin).
  Installeer in een ruimte met een installatie-oppervlak van minimaal Amin, overeenkomend met koelmiddelhoeveelheid M (koelmiddel af fabriek + op locatie toegevoegd 

koelmiddel).

B) Installeer in een ruimte met een verlagingshoogte van [ 0,125 [m]

Amin

Hoogte vanaf de onderkant maximaal 0,125 [m]

Minimaal 75% opening

Hoogte vanaf de onderkant maximaal 0,125 [m]

Breedte minimaal 0,9 [m]

Hoogte vanaf de onderkant maximaal 0,125 [m]

Hoogte minimaal 0,15 [m]

M [kg] Amin [m²]

1,0 12

1,5 17

2,0 23

2,5 28

3,0 34

3,5 39

4,0 45

4,5 50

5,0 56

5,5 62

6,0 67

6,5 73

7,0 78

7,5 84

2. Plaats

C) Zorg voor een adequate ventilatie-opening.
 Zorg ervoor dat de breedte van de ventilatie-opening minimaal 0,9 [m] en de hoogte van de ventilatie-opening minimaal 0,15 [m] is.
 De hoogte vanaf de onderkant van de installatieruimte tot de onderrand van de ventilatie-opening mag echter maximaal 0,125 [m] zijn.
 De ventilatie-opening moet minimaal 75% opening bieden.
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3. Het buitenapparaat installeren

Fig. 3-1

•  Zorg ervoor dat de eenheid op een stevig, waterpas oppervlak wordt geïnstal-
leerd om geratel tijdens het gebruik te voorkomen. (Fig. 3-1)

<Specificaties voor de fundering>
Funderingsbout M10 (3/8")
Dikte van het beton 120 mm
Lengte van de bout 70 mm
Draagkracht 320 kg

•  Zorg dat de lengte van de funderingsbout op een afstand van minder dan 30 mm 
van de onderkant van de basis komt.

•  Zet de basis van de eenheid stevig vast met vier M10-funderingsbouten op een 
stevige ondergrond. 

Installatie van het buitenapparaat
•  Laat de uitstroomopening vrij. Als de uitstroomopening wordt geblokkeerd wordt 

de werking van het apparaat bemoeilijkt, waardoor storingen kunnen ontstaan.
•  Gebruik naast de basis van het apparaat de installatieopeningen aan de achter-

zijde om waar nodig bedrading etc. te bevestigen. Gebruik zelftappende schroe-
ven (ø5 × 15 mm of minder).

 WAARSCHUWING:
•  Het apparaat moet worden geïnstalleerd op een 

constructie die het gewicht ervan kan dragen. Als 
het apparaat wordt geïnstalleerd op een instabiele 
constructie, kan het vallen en schade of letsel ver-
oorzaken.

•  Het apparaat dient volgens de instructies te worden 
geïnstalleerd om het risico op beschadiging bij een 
aardbeving	 of	 storm	 te	 beperken.	 Een	 onjuist	 ge-
installeerd apparaat kan vallen en schade of letsel 
veroorzaken.

 VOORZICHTIG:
•  Installeer het apparaat op een stevig oppervlak om 

overmatig bedrijfslawaai en trillingen te voorkomen.

B

D

A

C

E

4.	Bevestigingscomponenten van compressor verwijderen (alleen PUZ-WM112*AA)
•  Voordat u het apparaat in gebruik neemt, moet u het BOVENKANT COMPRES-

SORHUIS en de VOORKANT COMPRESSORHUIS eraf halen en de bevesti-
gingscomponenten van de compressor verwijderen. (Fig. 4-1)

VOLGORDE VAN VERWIJDEREN
1

3 4 5 6
7

9
2 8

Voor	WM50-modellen Voor	WM60/85/112-modellen

(mm)
M

ax
. 3

0

A M10 (3/8”) bout
B Basis
C Zo lang mogelijk.
D Uitstroomopening
E Zet diep in de grond

Min. 10

Min. 360

Min. 50

Min. 500

× 6

8 × 2 9 × 1

6 × 15 × 1

4 × 12 × 1

× 3

9 COMP FOOT
    HOLDER-U

8

COMP
FOOT
HOLDER-T

7 NUTS

5

COMP CUSHION-R

6

COMP CUSHION-L

4 COMP CUSHION-B

3 COMP CASE
    FRONT 
    (SCREWS)

1 COMP CASE TOP (3 SCREWS)

2 COMP CUSHION NOTICE

FRONT ONLY

PARTS ARE TO BE 
UNUSED AFTER 
REMOVING.

Fig.	4-1

1  BOVENKANT COMPRESSORHUIS 
(3 SCHROEVEN)

2  KENNISGEVING COMPRES-
SORKUSSENS

3  VOORKANT 
COMPRESSORHUIS 
(SCHROEVEN)

4  COMPRESSORKUSSEN B
ONDERDELEN DIE 
NA VERWIJDERING 
OVERBLIJVEN

9  COMPRESSORVOET- 
HOUDER U

6

COMPRESSORKUSSEN L

5

COMPRESSORKUSSEN R

7  MOEREN

ALLEEN VOORKANT

8 
COMPRES- 
SORVOET- 
HOUDER T

600 600

175 175
950

25
33

0
37

0

600 600

225 225
1050

28
48

0
52

0
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5.	Installatie	van	Draineerbuizen
Aansluiting van de draineerleidingen van het buitenapparaat
Wanneer een afvoerleiding benodigd is, moet u een aftapbus of een afvoervat (optioneel) gebruiken.

WM50 WM60 WM85 WM112
Aftapbus PAC-SG61DS-E
Afvoervat PAC-SG64DP-E PAC-SJ83DP-E

•  Na het verwijderen van de bevestigingscomponenten van de compressor, ver-
zekert u zich ervan de moeren vast te draaien en installeert u het BOVENKANT 
COMPRESSORHUIS en de VOORKANT COMPRESSORHUIS op hun oor-
spronkelijke plaatsen. (Fig. 4-2)

VOLGORDE VAN INSTALLEREN
7 3 1

( DRAAIKOPPEL VOOR 
SCHROEVEN
1,5 ± 0,2 N·m )

Opmerking:
•   Deze werkzaamheden zijn van toepassing op de volgende modellen: 

PUZ-WM112VAA	 PUZ-WM112YAA 
PUZ-WM112VAA-BS	 PUZ-WM112YAA-BS

 VOORZICHTIG:
•   Als de bevestigingscomponenten van de compressor 

niet worden verwijderd, kan de geluidsproductie tij-
dens bedrijf toenemen.

 WAARSCHUWING:
•   Voordat de bevestigingscomponenten van de com-

pressor worden verwijderd, verzekert u zich ervan 
dat de stroomonderbreker is uit gezet. Als u dat niet 
doet en de delen van het compressorhuis de elektri-
sche onderdelen raken, kunnen deze defect raken.

4.	Bevestigingscomponenten van compressor verwijderen (alleen PUZ-WM112*AA)

7 NUTS
TIGHTENING
TORQUE
4 ± 0.4 N·m

3 COMP CASE FRONT

1 COMP CASE TOP

Fig.	4-2

3  VOORKANT COM-
PRESSORHUIS

1  BOVENKANT COM-
PRESSORHUIS

7 MOEREN 
DRAAIKOPPEL 
4 ±0,4 N·m

nl

BH79D849W03_04nl.indd   9 2021/10/25   11:06:59



10

6. Waterleidingwerk

Opmerking:   Zorg dat u de bevriezingsvoorzorgsmaatregel voor waterlei-
dingsystemen uitvoert. (waterleidingisolatie, back-up pompsys-
teem, het gebruik van een bepaald % ethyleen glycol in plaats 
van normaal water) 
Isoleer de waterleiding op de juiste manier. Door onvoldoende 
isolatie kan een slechte werking optreden.

 WAARSCHUWING:
Raak de waterleiding niet met blote handen aan omdat het 
uitlaatwater	een	temperatuur	van	60	ºC	kan	bereiken.

6.1. Waterleidingverbinding (Fig. 6-1)
• Verbind de waterbuizen met de uitlaat en inlaatbuizen.
 (Parallelle mannetjesschroef voor 1-inch (2,54 cm) waterleiding (ISO 228/1-G1B))
• De positie van de inlaat- en uitlaatbuizen wordt getoond in Fig. 6-1.
• Installeer de hydraulische filter bij de waterinlaat.
• Maximum toelaatbare draaikoppel bij de waterleidingverbinding is 50 N·m.
• Controleer of er na installatie water lekt.
• Gebruik de waterdruk in meer dan 0 MPa meting en minder dan 0,3 MPa meting.
• Gebruik inlaatwater met een temperatuur lager dan 55°C.

Opmerking: 
• De snelheid van het water in de leidingen moet binnen bepaalde limieten 

worden gehouden zodat het materiaal niet gaat roesten en tegen overmatig 
lawaai. 

 Weet en let erop dat de plaatselijke snelheden in kleine leidingen, bochten en 
soortgelijke obstructies de hierboven vermelde waarden kunnen overstijgen.

	 		bijv.)	Koper	:	1,5	m/s
• Bij het aansluiten van metalen leidingen waarvan de materialen verschil-

len, dient u de waterleidingverbinding te isoleren om elektrolytisch etsen 
te voorkomen.

• Zet een veldsysteem op zodat de inlaatwatertemperatuur en de water-
stroomsnelheid binnen de toegestane reeks zijn zoals aangegeven in uw 
technische gegevens, etc.

 Als u het apparaat buiten de toegestane waarden gebruikt, kunnen de 
onderdelen van het apparaat beschadigd raken.

6.2. Waterkwaliteitconditie
• Het water in een systeem moet schoon zijn en een pH-waarde hebben van 6,5-8,0.
 Hieronder volgen de maximum waarden;
 Calcium : 100 mg/L
 Chloor: 100 mg/L
 Jzer/ mangaan: 0,5 mg/L
[Fig. 6-1]
A Wateruitlaat
B Waterinlaat

6.3. Minimale hoeveelheid water
Raadpleeg de installatiehandleiding van de binnenunit.

Opmerking:   
Onderdelen die regelmatig moeten worden geïnspecteerd
Onderdelen Periodieke controle Mogelijke storingen
Overdrukventiel (3 bar)
Temperatuur- en overdruk-
ventiel

1 jaar
(knop handmatig 
draaien)

Ventiel kan vastzitten 
waardoor expansievat kan 
barsten

A

B

Fig. 6-1
nl
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6. Waterleidingwerk

6.4.	Mogelijk	bereik	(waterdebiet,	retourwatertemp.)

■ Verwarmen
PUZ-WM50VHA(-BS)

PUZ-WM60VAA(-BS)			PUZ-WM85VAA(-BS)			PUZ-WM85YAA(-BS)

PUZ-WM112VAA(-BS)			PUZ-WM112YAA(-BS)

■	Koelen
PUZ-WM50VHA(-BS)

8,0 11,0 14,0 17,0 20,0 23,0 26,0
5,0

8,0

11,0

14,0

17,0

20,0

23,0

5,0
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7,0

15,0

11,0

13,0

17,0

19,0
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7,0 9,0 11,0 13,0 15,0 
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15,0
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Waterdebiet [L/min.]

Waterdebiet [L/min.]

Waterdebiet [L/min.]

Waterdebiet [L/min.]

Minimale retourwatertemperatuur als gevolg van hoeveelheid water in systeem

Minimale retourwatertemperatuur als gevolg van hoeveelheid water in systeem

Minimale retourwatertemperatuur als gevolg van hoeveelheid water in systeem

Minimale retourwatertemperatuur als gevolg van hoeveelheid water in systeem

Mogelijk bereik
(10 L~15 L)

Mogelijk bereik
(7 L~12 L)

Mogelijk bereik

Mogelijk bereik
(7 L~12 L)

(15 L~25 L)

(12 L~17 L)

(25 L~40 L)

(17 L~22 L)

(12 L~17 L)

(Meer dan 40 L)

(Meer dan 22 L)

(Meer dan 17 L)

Onbeschikbaar bereik

Onbeschikbaar bereik

Onbeschikbaar bereik

Onbeschikbaar bereik
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Waterdebiet [L/min.]
Waterdebiet [L/min.]

Minimale retourwatertemperatuur als gevolg van hoeveelheid water in systeem Minimale retourwatertemperatuur als gevolg van hoeveelheid water in systeem

Mogelijk bereik
(15 L~25 L) Mogelijk bereik

(25 L~40 L)

(40 L~60 L)

Onbeschikbaar bereik

Onbeschikbaar bereik

PUZ-WM60VAA(-BS)			PUZ-WM85VAA(-BS)			PUZ-WM85YAA(-BS)

PUZ-WM112VAA(-BS)			PUZ-WM112YAA(-BS)

Opmerking: 
Blijf buiten het onbeschikbare bereik tijdens het ontdooien.
Anders	wordt	de	buitenunit	onvoldoende	ontdooid	en/of	kan	de	warmtewisselaar	van	de	binnenunit	bevriezen.

(Meer dan 60 L)
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L1 L2 L3 N S1 S2 S3

Three phase
J

J

7.	Elektrische	aansluitingen

7.1. Buitenapparaat (Fig. 7-1, Fig. 7-2)
 1 Verwijder het onderhoudspaneel.
 2 Sluit de kabels aan aan de hand van Fig. 7-1 en Fig. 7-2.

A Binnenapparaat
 (Intrface unit/ Stroming temp. besturing)
B Buitenapparaat
C Afstandsbediening
D Hoofdschakelaar (Aardlekschakelaar)
E Aarding

Fig. 7-1

H

K

G

F

L N S1 S2 S3

Single phase

J

J

F Aansluitblok
G Aansluitblok binnen-buitenverbinding (S1, S2, S3)
H Onderhoudspaneel
J Aarde-aansluiting
K Leid de kabels zodanig dat ze geen contact maken met het midden van het onderhoudspaneel.

Opmerking: 
Als tijdens onderhoud de beschermende laag voor de elektrische kast is verwijderd, 
dient u deze weer aan te brengen.

 VOORZICHTIG:
Zorg dat u de N-Line installeert. Zonder N-Line, kan het toe-
stel beschadigd raken.

Fig. 7-2

■ Enkele	fase

■ Drie fases

Voor voeding

5,0

8,0

14,0

11,0

17,0

20,0

23,0

7,0 9,0 11,0 13,0 15,0 
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S1

S2

S3

S1

S2

S3

7.	Elektrische	aansluitingen

7.2.	Elektrische	bedrading	op	de	plaats	van	installatie
Model buitenunit WM50V WM60V WM85V WM112V WM85, 112Y

Buitenapparaat voeding
~/N (Eenfase), 
50 Hz, 230 V

~/N (Eenfase), 
50 Hz, 230 V

~/N (Eenfase), 
50 Hz, 230 V

~/N (Eenfase), 
50 Hz, 230 V

3N~ (3 fasen, 4 draden), 
50 Hz, 400 V

Ingangsvermogen buitenunit Hoofdschakelaar (stroom-
verbreker) *1 16 A 16 A 25 A 32 A 16 A

B
ed

ra
di

ng
A

an
ta

l d
ra

de
n 

× 
di

kt
e 

in
 (m

m
2 ) Buitenapparaat voeding 3 × Min. 1,5 3 × Min. 2,5 3 × Min. 2,5 3 × Min. 4 5 × Min. 1,5

Binnenapparaat-Buitenapparaat *2 3 × 1,5 (Polar) 3 × 1,5 (Polar) 3 × 1,5 (Polar) 3 × 1,5 (Polar) 3 × 1,5 (Polar)
Aarde voor verbindingskabel tussen binnen-
unit/buitenunit *2 1 × Min. 1,5 1 × Min. 1,5 1 × Min. 1,5 1 × Min. 1,5 1 × Min. 1,5

Aansluitkabel tussen afstandsbediening en 
binnenapparaat *3 2 × 0,3 (Geen polariteit) 2 × 0,3 (Geen polariteit) 2 × 0,3 (Geen polariteit) 2 × 0,3 (Geen polariteit) 2 × 0,3 (Geen polariteit)

N
om

in
aa

l 
ve

rm
og

en
 

st
ro

om
kr

in
g

Buitenapparaat L-N (Eenfase)
Buitenapparaat L1-N, L2-N, L3-N (3 fasen) *4 230 V AC 230 V AC 230 V AC 230 V AC 230 V AC

Binnenapparaat-Buitenapparaat S1-S2 *4 230 V AC 230 V AC 230 V AC 230 V AC 230 V AC
Binnenapparaat-Buitenapparaat S2-S3 *4 24 V DC 24 V DC 24 V DC 24 V DC 24 V DC
Aansluitkabel tussen afstandsbediening en 
binnenapparaat *4 12 V DC 12 V DC 12 V DC 12 V DC 12 V DC

*1. Gebruik een aardlekschakelaar (NV) met een contactopening van minimaal 3,0 mm per pool.
  Let erop dat de stroomonderbreker geschikt is voor de aanwezigheid van hogere harmonischen.
 Gebruik altijd een stroomonderbreker die geschikt is voor de aanwezigheid van hogere harmonischen, aangezien dit apparaat is uitgerust met een omvormer.
 Een onjuiste stroomonderbreker kan leiden tot verkeerde werking van de omvormer.
*2. Max. 45 m
 Bij toepassing van 2,5 mm2, max. 50 m
 Bij toepassing van 2,5 mm2 en gescheiden S3, max. 80 m
*3. De afstandsbediening is voorzien van een kabel van 10 m.
*4.  De cijfers zijn NIET altijd van toepassing bij aarding.
 S3-terminal heeft 24 V DC in tegenstelling tot S2-terminal. Tussen S3 en S1 zijn deze terminals niet elektrisch geïsoleerd door de transformator of een ander apparaat.

Buitenapparaat

3-polige isolator

Isolator

Binnenunit 
(Interface unit/ 
Stroming temp. 
besturing)

 WAARSCHUWING:
· Bij het aansluiten van A-control dient u er rekening mee te houden dat er een hoge spanning op aansluiting 

S3 staat. Dit komt door het ontwerp van het elektrische circuit, dat geen elektrische scheiding kent tussen 
de leiding van de krachtstroom en de leiding van het communicatiesignaal. Zet daarom de hoofdschakelaar 
uit	als	u	onderhoud	wilt	uitvoeren.	En	raak	de	aansluitingen	S1,	S2	en	S3	niet	aan	bij	ingeschakelde	span-
ning. Als u tussen het binnen- en buitenapparaat een scheider wilt toepassen, gebruik dan een scheider van 
het 3-polige type.

Voedingsspanning 
enkelfasig

Voorkom rookvorming, brand en communicatiestoringen en splijt derhalve de voedingskabel en de kabel tussen het binnen- en buitenapparaat niet.

Opmerkingen: 1. De afmeting van de bedrading moet voldoen aan de van toepassing zijnde locale en nationale norm.
 2.  De voedingskabels en de verbindingskabels van de binnen- en buitenapparaten mogen niet lichter zijn dan met polychloropreen bekleede 

flexikabels.	(Ontwerp	60245	IEC	57)
	 3.	 	Zorg	dat	u	de	kabels	tussen	het	interface-apparaat	/stroming	temp.	besturing	en	het	buitenapparaat	direct	verbindt	met	de	apparaten	(geen	

tussenverbindingen toegestaan).
   Tussenverbindingen kunnen resulteren in communicatiefouten. Als water binnendringt bij het tussenverbindingpunt, kan dit leiden tot onvol-

doende isolatie voor aarding of een slecht elektronisch contact.
  (Als een tussenverbinding nodig is, zorg dan dat u maatregelen neemt om de voorkomen dat water de kabels binnendringt.)
	 4.	 Breng	een	aarding	aan	die	langer	is	dan	de	andere	kabels.
	 5.	 Construeer	geen	systeem	waarvan	de	stroomtoevoer	regelmatig	AAN	en	UIT	wordt	gezet.
 6. Gebruik zelf-dovende distributiekabels voor de bedrading van de stroomtoevoer.
 7. Leid de bedrading zodanig dat er geen contact wordt gemaakt met de metalen rand of punten van schroeven.
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Opmerking:
a)	Er	kunnen	maximaal	6	units	worden	verbonden.
b)	Kies	één	model	voor	alle	units.
c)  Zie de installatiehandleiding van de binnenunit voor de instelling van de 

dip-schakelaar voor de binnenunit.

Stel het koeleradres in met de minischakelaar van het buitenapparaat.

SW1 functie-instelling

SW1 instelling Koelsto-
fadres SW1 instelling Koelsto-

fadres
ON
OFF

3 4 5 6 7
00

ON
OFF

3 4 5 6 7
03

ON
OFF

3 4 5 6 7
01

ON
OFF

3 4 5 6 7
04

ON
OFF

3 4 5 6 7
02

ON
OFF

3 4 5 6 7
05

Buitenunit PUZ-WM50VHA PUZ-WM60VAA PUZ-WM85VAA PUZ-WM112VAA PUZ-WM85YAA PUZ-WM112YAA

Voedingsspanning V / Fase / Hz 230 / Eenfase / 50 400 / Drie / 50

Afmetingen (B × H × D) mm 950 × 943 × 330 1050 × 1020 × 480

Geluidsvermogenniveau *1 
(Verwarming) dB (A) 61 58 60 58 60

*1 Gemeten bij nominale werkingsfrequentie.

9.	Het	systeem	controleren

10.	Specificatie

8.1.	Voordat	u	gaat	proefdraaien
►		Controleer	nadat	u	de	binnen-en	buitenapparaten,	 inclusief	pijpen	en	be-

drading, volledig heeft geïnstalleerd het geheel op lekken van koelstof, los-
se elektrische contacten in voeding of besturingsbedrading en polariteit en 
controleer of er geen verbreking van een fase in de voeding is.

►		Controleer	met	behulp	van	een	megohmmeter	van	500	volt	of	de	weerstand	
tussen	de	netspanningsaansluitpunten	en	de	aarde	minimaal	1	MΩ	bedraagt.

►		Voer	deze	 test	niet	uit	op	de	aansluitpunten	van	de	besturingsbedrading	
(laagspanningscircuit).

 WAARSCHUWING:
U mag de buitenunit niet gebruiken als de isolatie-
weerstand	minder	dan	1	MΩ	bedraagt.

Isolatieweerstand
Na de installatie of nadat de voeding van het apparaat langere tijd is uitgeschakeld, 
daalt de isolatieweerstand tot onder 1 MΩ door de ophoping van koelstof in de 
compressor. Dit is geen storing. Volg de onderstaande procedures.
1.  Haal de bedrading van de compressor los en meet vervolgens de isolatieweer-

stand van de compressor.
2.  Als de isolatieweerstand lager is dan 1 MΩ, is de compressor defect of is de 

weerstand gedaald door de ophoping van koelstof in de compressor.
3.  Sluit de bedrading van de compressor weer aan en schakel de voeding in. De 

compressor zal nu beginnen met warmdraaien. Meet de isolatieweerstand op-
nieuw nadat de voeding gedurende de hieronder aangegeven periode is inge-
schakeld.

 •  De isolatieweerstand daalt door de ophoping van koelstof in de compressor. 
De weerstand stijgt tot boven 1 MΩ nadat de compressor 4 uur heeft warmge-
draaid.

   (De tijd die de compressor nodig heeft om warm te draaien varieert afhankelijk 
van de atmosferische omstandigheden en de ophoping van koelstof.)

 •  Bij ophoping van koelstof in de compressor moet deze voor gebruik ten minste 
12 uur warmdraaien om storingen te voorkomen.

4.  Als de isolatieweerstand stijgt tot boven 1 MΩ, is de compressor niet defect.

 VOORZICHTIG:
•  De compressor werkt uitsluitend als de fase-aan-

sluiting van de netspanning correct is.
•  Zet de netspanningschakelaar ruim 12 uur voordat 

u de airconditioner gaat gebruiken aan.
-  Als u het apparaat meteen nadat u de netschakelaar heeft omgedraaid aanzet, 

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

►		Controleer	ook	het	volgende.
• Het buitenapparaat is niet defect. LED1 en LED2 op het bedieningspaneel van 

het buitenapparaat knipperen als het apparaat defect is.

8.	Proefdraaien

8.2.	Proefdraaien
8.2.1.	Afstandsbediening	gebruiken
Zie installatiehandleiding binnenapparaat.

Opmerking : 
Af en toe kan damp, veroorzaakt door de ontdooiende werking erop lijken alsof er rook uit de buitenste behuizing komt.
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UNITED KINGDOM   Manager, Quality Assurance Department

EU DECLARATION OF CONFORMITY
EU-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG
DÉCLARATION DE CONFORMITÉ UE
EU-CONFORMITEITSVERKLARING
DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD UE
DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ UE
ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΕ
DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE UE

EU-OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING
EG-DEKLARATION OM ÖVERENSSTÄMMELSE
ЕС ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ
DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE
EU-ERKLÆRING OM SAMSVAR
EU-VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS
EU PROHLÁŠENÍ O SHODĚ
EÚ VYHLÁSENIE O ZHODE

EU MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT
IZJAVA EU O SKLADNOSTI
DECLARAŢIE DE CONFORMITATE UE
EL-I VASTAVUSDEKLARATSIOON
ES ATBILSTĪBAS DEKLARĀCIJA
ES ATITIKTIES DEKLARACIJA
EU IZJAVA O SUKLADNOSTI
EU IZJAVA O USAGLAŠENOSTI

is/are in conformity with provisions of the following Union harmonisation legislation.
die Bestimmungen der folgenden Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union erfüllt/erfüllen.
est/sont conforme(s) aux dispositions de la législation d’harmonisation de l’Union suivante.
voldoet/voldoen aan bepalingen van de volgende harmonisatiewetgeving van de Unie.
cumple(n) con las disposiciones de la siguiente legislación de armonización de la Unión.
sono in conformità con le disposizioni della seguente normativa dell’Unione sull’armonizzazione.
συμμορφώνονται με τις διατάξεις της ακόλουθης νομοθεσίας εναρμόνισης της Ένωσης.
está/estão em conformidade com as disposições da seguinte legislação de harmonização da 
União.
er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende harmoniserede EU-lovgivning.
uppfyller villkoren i följande harmoniserade föreskrifter inom unionen.
е/са в съответствие с разпоредбите на следното законодателство на Съюза за 
хармонизация.

są zgodne z przepisami następującego unijnego prawodawstwa harmonizacyjnego.
er i samsvar med forskriftene til følgende EU-lovgivning om harmonisering.
ovat seuraavan unionin yhdenmukaistamislainsäädännön säännösten mukaisia.
jsou v souladu s ustanoveními následujících harmonizačních právních předpisů Unie.
spĺňajú ustanovenia nasledujúcich harmonizovaných noriem EÚ.
megfelel(nek) az Unió alábbi harmonizációs jogszabályi előírásainak.
v skladu z določbami naslednje usklajevalne zakonodaje Unije.
sunt în conformitate cu dispoziţiile următoarei legislaţii de armonizare a Uniunii.
vastavad järgmiste Euroopa Liidu ühtlustatud õigusaktide sätetele.
atbilst šādiem ES harmonizētajiem tiesību aktu noteikumiem.
taip pat atitinka kitų toliau išvardytų suderintųjų Sąjungos direktyvų nuostatas.
sukladan(i) odredbama sljedećeg zakonodavstva Unije za sukladnost.
u skladu sa odredbama sledećeg usklađivanja zakonodavstva Unije.

hereby declares under its sole responsibility that the air conditioner(s) and heat pump(s) for use in residential, commercial, and light-industrial environments described below:
erklärt hiermit auf seine alleinige Verantwortung, dass die Klimaanlage(n) und Wärmepumpe(n) für das häusliche, kommerzielle und leichtindustrielle Umfeld wie unten beschrieben:
déclare par la présente et sous sa propre responsabilité que le(s) climatiseur(s) et la/les pompe(s) à chaleur destinés à un usage dans des environnements résidentiels, commerciaux et 
d’industrie légère décrits ci-dessous :
verklaart hierbij onder eigen verantwoordelijkheid dat de voor huishoudelijke, handels- en lichtindustriële omgevingen bestemde airconditioner(s) en warmtepomp(en) zoals onderstaand 
beschreven:
por la presente declara, bajo su exclusiva responsabilidad, que el(los) acondicionador(es) de aire y la(s) bomba(s) de calor previsto(s) para su uso en entornos residenciales, comerciales y de 
industria ligera que se describen a continuación:
conferma con la presente, sotto la sua esclusiva responsabilità, che i condizionatori d’aria e le pompe di calore destinati all’utilizzo in ambienti residenziali, commerciali e semi-industriali e 
descritti di seguito:
με το παρόν δηλώνει με αποκλειστική ευθύνη ότι το ή τα κλιματιστικά και η ή οι αντλίες θερμότητας για χρήση σε οικιακά, εμπορικά και ελαφρά βιομηχανικά περιβάλλοντα που περιγράφονται 
παρακάτω:
declara pela presente, e sob sua exclusiva responsabilidade, que o(s) aparelho(s) de ar condicionado e a(s) bomba(s) de calor destinados a utilização em ambientes residenciais, comerciais 
e de indústria ligeira descritos em seguida:
erklærer hermed under eneansvar, at det/de herunder beskrevne airconditionanlæg og varmepumpe(r) til brug i beboelses- og erhvervsmiljøer samt i miljøer med let industri
intygar härmed att luftkonditioneringarna och värmepumparna som beskrivs nedan för användning i bostäder, kommersiella miljöer och lätta industriella miljöer:
декларира с настоящата на своя собствена отговорност, че климатикът(те) и термопомпата(ите), посочени по-долу и предназначени за употреба в жилищни, търговски и 
лекопромишлени среди:
niniejszym oświadcza na swoją wyłączną odpowiedzialność, że klimatyzatory i pompy ciepła do zastosowań w środowisku mieszkalnym, handlowym i lekko uprzemysłowionym opisane 
poniżej:
erklærer et fullstendig ansvar for undernevnte klimaanlegg og varmepumper ved bruk i boliger, samt kommersielle og lettindustrielle miljøer:
vakuuttaa täten yksinomaisella vastuullaan, että jäljempänä kuvatut asuinrakennuksiin, pienteollisuuskäyttöön ja kaupalliseen käyttöön tarkoitetut ilmastointilaitteet ja lämpöpumput:
tímto na vlastní odpovědnost prohlašuje, že níže popsané klimatizační jednotky a tepelná čerpadla pro použití v obytných prostředích, komerčních prostředích a prostředích lehkého průmyslu:
týmto na svoju výlučnú zodpovednosť vyhlasuje, že nasledovné klimatizačné jednotky a tepelné čerpadlá určené na používanie v obytných a obchodných priestoroch a v prostredí ľahkého 
priemyslu:
alulírott kizárólagos felelősségére nyilatkozik, hogy az alábbi lakossági, kereskedelmi és kisipari környezetben való használatra szánt klímaberendezés(ek) és hőszivattyú(k):
na lastno odgovornost izjavlja, da so spodaj opisane klimatske naprave in toplotne črpalke, namenjene za uporabo v stanovanjskih, poslovnih in lahkoindustrijskih okoljih:
declară prin prezenta, pe proprie răspundere, faptul că aparatele de climatizare şi pompele de căldură descrise mai jos şi destinate utilizării în medii rezidenţiale, comerciale şi din industria 
uşoară:
kinnitab oma ainuvastutusel, et allpool toodud elu-, äri- ja kergtööstuskeskkondades kasutamiseks mõeldud kliimaseadmed ja soojuspumbad:
ar šo, vienpersoniski uzņemoties atbildību, paziņo, ka tālāk aprakstītais(-ītie) gaisa kondicionētājs(-i) un siltumsūknis(-i) ir paredzēti lietošanai dzīvojamajās, komercdarbības un vieglās 
rūpniecības telpās, kas aprakstītas tālāk:
šiuo vien tik savo atsakomybe pareiškia, kad toliau apibūdintas (-i) oro kondicionierius (-iai) ir šilumos siurblys (-iai), skirtas (-i) naudoti toliau apibūdintose gyvenamosiose, komercinėse ir 
lengvosios pramonės aplinkose:
ovime izjavljuje pod isključivom odgovornošću da je/su klimatizacijski uređaj(i) i toplinska dizalica(e) opisan(i) u nastavku namijenjen(i) za upotrebu u stambenim i poslovnim okruženjima te 
okruženjima lake industrije:
ovim izjavljuje na svoju isključivu odgovornost da su klima-uređaji i toplotne pumpe za upotrebu u stambenim, komercijalnim okruženjima i okruženjima lake industrije opisani u nastavku:

MITSUBISHI ELECTRIC AIR CONDITIONING SYSTEMS EUROPE LTD.
NETTLEHILL ROAD, HOUSTOUN INDUSTRIAL ESTATE, LIVINGSTON, EH54 5EQ, SCOTLAND, UNITED KINGDOM

MITSUBISHI ELECTRIC, PUZ-WM50VHA*, PUZ-WM50VHA*-BS,
 PUZ-WM60VAA*, PUZ-WM60VAA*-BS, PUZ-WM85VAA*, PUZ-WM85VAA*-BS, PUZ-WM112VAA*, PUZ-WM112VAA*-BS,
 PUZ-WM85YAA*, PUZ-WM85YAA*-BS, PUZ-WM112YAA*, PUZ-WM112YAA*-BS
 * : , , 1, 2, 3, · · · , 9

2014/35/EU: Low Voltage Directive
2006/42/EC: Machinery Directive
2014/30/EU: Electromagnetic Compatibility Directive
2009/125/EC: Energy-related Products Directive and Regulation (EU) No 813/2013
2011/65/EU, (EU) 2015/863 and (EU) 2017/2102: RoHS Directive
2014/68/EU: Pressure Equipment Directive
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<ENGLISH>
English is original. The other languages versions are trans-
lation of the original.

<ESPAÑOL>
El idioma original del documento es el inglés. Las versio-
nes en los demás idiomas son traducciones del original.

<DEUTSCH>
Das Original ist in Englisch. Die anderen Sprachversionen 
sind vom Original übersetzt.

<ITALIANO>
Il testo originale è redatto in lingua Inglese. Le altre versioni 
linguistiche rappresentano traduzioni dell’originale.

<FRANÇAIS>
L’anglais est l’original. Les versions fournies dans d’autres lan-
gues sont des traductions de l’original.

<NEDERLANDS>
Het Engels is het origineel. De andere taalversies zijn ver-
talingen van het origineel.

 CAUTION

 CUIDADO VORSICHT

 ATTENZIONE PRECAUTION

 VOORZICHTIG
• Refrigerant leakage may cause suffocation. Provide ventilation 

in accordance with EN378-1.
• Be sure to wrap insulation around the piping. Direct contact with 

the bare piping may result in burns or frostbite.
• Never put batteries in your mouth for any reason to avoid ac-

cidental ingestion.
• Battery ingestion may cause choking and/or poisoning.
• Install the unit on a rigid structure to prevent excessive operation 

sound or vibration.
• The A-weighted sound pressure level is below 70dB.
• This appliance is intended to be used by expert or trained users 

in shops, in light industry and on farms, or for commercial use by 
lay persons.

• Las pérdidas de refrigerante pueden causar asfixia. Se debe 
proporcionar la ventilación determinada en EN378-1.

• Asegúrese de colocar el aislante alrededor de las tuberías. El 
contacto directo con la tubería puede ocasionar quemaduras o 
congelación.

• Para evitar una ingestión accidental, no coloque las pilas en su 
boca bajo ningún concepto.

• La ingestión de las pilas puede causar asfixia y/o envenena-
miento.

• Coloque la unidad en una estructura rígida para evitar que se produz-
can sonidos o vibraciones excesivos debidos a su funcionamiento.

• El nivel de presión acústica ponderado A es inferior a 70 dB.
• Este aparato está destinado a su uso por parte de usuarios ex-

pertos o capacitados en talleres, industrias ligeras y granjas, o a 
su uso comercial por parte de personas no expertas.

• Wenn Kältemittel austritt, kann dies zu Ersticken führen. Sorgen 
Sie in Übereinstimmung mit EN378-1 für Durchlüftung.

• Die Leitungen müssen isoliert werden. Direkter Kontakt mit nicht isolier-
ten Leitungen kann zu Verbrennungen oder Erfrierungen führen.

• Nehmen Sie niemals Batterien in den Mund, um ein versehentli-
ches Verschlucken zu vermeiden.

• Durch das Verschlucken von Batterien kann es zu Erstickungen 
und/oder Vergiftungen kommen.

• Installieren Sie das Gerät auf einem stabilen Untergrund, um über-
mäßige Betriebsgeräusche oder -schwingungen zu vermeiden.

• Der A-gewichtete Schalldruckpegel ist niedriger als 70dB.
• Dieses Gerät ist vorgesehen für die Nutzung durch Fachleute 

oder geschultes Personal in Werkstätten, in der Leichtindustrie 
und in landwirtschaftlichen Betrieben oder für die kommerzielle 
Nutzung durch Laien.

• Le perdite di refrigerante possono causare asfissia. Prevedere 
una ventilazione adeguata in conformità con la norma EN378-1.

• Accertarsi di applicare materiale isolante intorno alle tubature. 
Il contatto diretto con le tubature non schermate può provocare 
ustioni o congelamento.

• Non introdurre in nessun caso le batterie in bocca onde evitare 
ingestioni accidentali.

• L’ingestione delle batterie può provocare soffocamento e/o av-
velenamento.

• Installare l’unità su una struttura rigida in modo da evitare rumo-
re o vibrazioni eccessivi durante il funzionamento.

• Il livello di pressione del suono ponderato A è inferiore a 70dB.
• Questa apparecchiatura è destinata all’utilizzo da parte di utenti 

esperti o addestrati in negozi, industria leggera o fattorie oppure 
a un uso commerciale da parte di persone non esperte.

• Une fuite de réfrigérant peut entraîner une asphyxie. Fournissez 
une ventilation adéquate en accord avec la norme EN378-1.

• Assurez-vous que la tuyauterie est enveloppée d’isolant. Un 
contact direct avec la tuyauterie nue peut entraîner des brûlures 
ou des engelures.

• Ne mettez jamais des piles dans la bouche pour quelque raison que ce soit 
pour éviter de les avaler par accident.

• Le fait d’ingérer des piles peut entraîner un étouffement et/ou un 
empoisonnement.

• Installez l’appareil sur une structure rigide pour prévenir un bruit de fonction-
nement et une vibration excessifs.

• Le niveau de pression acoustique pondéré est en dessous de 70 dB.
• Cet appareil est conçu pour un utilisateur expert ou les utilisateurs for-

més en magasin, dans l’industrie légère et dans l’agriculture ou dans le 
commerce par le profane.

• Het lekken van koelvloeistof kan verstikking veroorzaken. Zorg 
voor ventilatie in overeenstemming met EN378-1.

• Isoleer de leidingen met isolatiemateriaal. Direct contact met de 
onbedekte leidingen kan leiden tot brandwonden of bevriezing.

• Stop nooit batterijen in uw mond om inslikking te voorkomen.
• Het inslikken van batterijen kan verstikking of vergiftiging veroor-

zaken.
• Installeer het apparaat op een stabiele structuur om overmatig 

lawaai of trillingen te voorkomen.
• Het niveau van de geluidsdruk ligt onder 70 dB(A).
• Dit apparaat is bedoeld voor gebruik door ervaren of opgeleide 

gebruikers in werkplaatsen, in de lichte industrie en op boerde-
rijen, of voor commercieel gebruik door leken.
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<DANSK>
Engelsk er originalen. De andre sprogversioner er over-
sættelser af originalen.

<SVENSKA>
Engelska är originalspråket. De övriga språkversionerna är 
översättningar av originalet..

• Lækage af kølemiddel kan forårsage kvælning. Sørg for udluft-
ning i overensstemmelse med EN378-1.

• Sørg for at pakke rørene ind i isolering. Direkte kontakt med 
ubeklædte rør kan forårsage forbrændinger eller forfrysninger.

• Batterier må under ingen omstændigheder tages i munden for at 
forhindre utilsigtet indtagelse.

• Indtagelse af batterier kan forårsage kvælning og/eller forgift-
ning.

• Installér enheden på en fast struktur for at forhindre for høje 
driftslyde eller vibrationer.

• Det A-vægtede lydtrykniveau er under 70dB.
• Dette apparat er beregnet til at blive brugt af eksperter eller ud-

lærte brugere i butikker, inden for let industri og på gårde eller til 
kommerciel anvendelse af lægmænd.

• Köldmedelsläckage kan leda till kvävning. Tillhandahåll ventila-
tion i enlighet med EN378-1.

• Kom ihåg att linda isolering runt rören. Direktkontakt med bara 
rör kan leda till brännskador eller köldskador.

• Stoppa aldrig batterier i munnen, de kan sväljas av misstag.
• Om ett batteri sväljs kan det leda till kvävning och/eller förgift-

ning.
• Montera enheten på ett stadigt underlag för att förhindra höga 

driftljud och vibrationer.
• Den A-vägda ljudtrycksnivån är under 70dB.
• Denna apparat är ämnad för användning av experter eller utbil-

dade användare i affärer, inom lätt industri och på lantbruk, eller 
för kommersiell användning av lekmän.

<ΕΛΛΗΝΙΚΑ>
Η γλώσσα του πρωτοτύπου είναι η αγγλική. Οι εκδόσεις 
άλλων γλωσσών είναι μεταφράσεις του πρωτοτύπου.

<PORTUGUÊS>
O idioma original é o inglês. As versões em outros idiomas 
são traduções do idioma original.

• Η διαρροή του ψυκτικού ενδέχεται να προκαλέσει ασφυξία. Φρο-
ντίστε για τον εξαερισμό σύμφωνα με το πρότυπο EN378-1.

• Φροντίστε να τυλίξετε με μονωτικό υλικό τη σωλήνωση. Η απευ-
θείας επαφή με τη γυμνή σωλήνωση ενδέχεται να προκαλέσει 
εγκαύματα ή κρυοπαγήματα.

• Μη βάζετε ποτέ τις μπαταρίες στο στόμα σας για κανένα λόγο 
ώστε να αποφύγετε την κατά λάθος κατάποσή τους.

• Η κατάποση μπαταριών μπορεί να προκαλέσει πνιγμό ή/και δη-
λητηρίαση.

• Εγκαταστήστε τη μονάδα σε σταθερή κατασκευή ώστε να απο-
φύγετε τον έντονο ήχο λειτουργίας ή τους κραδασμούς.

• Η Α-σταθμισμένη στάθμη ηχητικής πίεση είναι κάτω των 70dB.
• Η συσκευή αυτή προορίζεται για χρήση από έμπειρους ή εκπαιδευμέ-

νους χρήστες σε καταστήματα, στην ελαφριά βιομηχανία και σε αγρο-
κτήματα, ή για εμπορική χρήση από άτομα τα οποία δεν είναι ειδήμονες.

• A fuga de refrigerante pode causar asfixia. Garanta a ventilação 
em conformidade com a norma EN378-1.

• Certifique-se de que envolve as tubagens com material de iso-
lamento. O contacto directo com tubagens não isoladas pode 
resultar em queimaduras ou ulcerações provocadas pelo frio.

• Nunca coloque pilhas na boca, por nenhum motivo, para evitar 
a ingestão acidental.

• A ingestão de uma pilha pode causar obstrução das vias respi-
ratórias e/ou envenenamento.

• Instale a unidade numa estrutura robusta, de forma a evitar ruí-
dos ou vibrações excessivos durante o funcionamento.

• O nível de pressão sonora ponderado A é inferior a 70 dB.
• Este equipamento destina-se a ser utilizado por especialistas 

ou utilizadores com formação em lojas, na indústria ligeira e em 
quintas, ou para utilização comercial por leigos.

<NORSK>
Originalspråket er engelsk. De andre språkversjonene er 
oversettelser av originalen.

<SUOMI>
Englanninkielinen asiakirja on alkuperäinen. Muunkieliset 
versiot ovat alkuperäisen käännöksiä.

• Kjølemiddellekkasje kan forårsake kvelning. Sørg for ventilering 
i samsvar med EN378-1.

• Pass på at isoleringen pakkes godt rundt røret. Direkte kontakt 
med ukledte rør kan forårsake brannskader eller forfrysninger.

• Aldri plasser batteri i munnen, da dette kan medføre en risiko for 
at du svelger batteriet ved et uhell.

• Hvis du svelger et batteri, kan du risikere kvelning og/eller for-
giftning.

• Installer enheten på en stabil struktur for å forhindre unødvendig 
mye driftsstøy eller vibrering.

• Det A-vektede lydtrykknivået er under 70 dB.
• Dette apparatet er ment for bruk av eksperter eller faglært per-

sonell i butikker, lettindustri og på gårder, eller for kommersielt 
bruk av ikke-fagmenn.

• Kylmäaineen vuoto voi aiheuttaa tukehtumisen. Järjestä tuule-
tus standardin EN378-1 mukaisesti.

• Putkisto pitää eristää. Suora kosketus paljaaseen putkeen voi 
aiheuttaa palovamman tai paleltuman.

• Älä koskaan laita paristoja suuhun mistään syystä, jotta vältät 
tahattoman nielemisen.

• Pariston nieleminen voi aiheuttaa tukehtumisen ja/tai myrkytyk-
sen.

• Asenna yksikkö tukevaan rakenteeseen estääksesi liiallisen, 
toiminnasta aiheutuvan, äänen tai tärinän.

• A-painotettu äänenpainetaso on alle 70 dB.
• Tämä laite on tarkoitettu asiantuntijoiden tai koulutettujen käyt-

täjien käytettäväksi liikehuoneistoissa, kevyen teollisuuden ti-
loissa ja maatiloilla tai maallikkojen kaupalliseen käyttöön.

 ΠΡΟΣΟΧΗ

 FORSIKTIG CUIDADO

 HUOMIO FORSIGTIG

 FÖRSIKTIGHET
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 POZOR

 VIGYÁZAT UWAGA

 POZOR ВНИМАНИЕ

 UPOZORNENIE

<ČEŠTINA>
Originál je v angličtině. Ostatní jazykové verze jsou pře-
kladem originálu.

<SLOVENČINA>
Preklad anglického originálu. Všetky jazykové verzie sú 
preložené z angličtiny.

<POLSKI>
Językiem oryginału jest język angielski. Inne wersje języ-
kowe stanowią tłumaczenie oryginału.

<MAGYAR>
Az angol változat az eredeti. A többi nyelvi változat az ere-
deti fordítása.

<БЪЛГАРСКИ>
Оригиналът е текстът на английски език. Версиите на 
други езици са преводи на оригинала.

<SLOVENŠČINA>
Izvirnik je v angleščini. Druge jezikovne različice so pre-
vodi izvirnika.

• Únik chladícího média může způsobit udušení. Zajistěte větrání 
v souladu s normou EN 378-1.

• Potrubí omotejte izolací. Přímý kontakt s obnaženým potrubím 
může způsobit popálení nebo omrzliny.

• Nikdy si z žádného důvodu nevkládejte baterie do úst, aby nedo-
šlo k jejich polknutí.

• Polknutí baterie může způsobit dušení anebo otravu.
• Jednotku nainstalujte na pevnou konstrukci, aby nedocházelo 

ke vzniku nadměrného provozního hluku a vibrací.
• Hladina akustického tlaku je nižší než 70 dB.
• Toto zařízení je určeno pro prodejny, lehký průmysl a farmy, kde 

je musí obsluhovat odborníci a školení uživatelé, a pro komerční 
použití, kde je mohou obsluhovat laici.

• Únik chladiva môže spôsobiť udusenie. Zabezpečte vetranie 
podľa normy EN 378-1.

• Nezabudnite potrubie obaliť izoláciou. Priamy kontakt s nezaba-
leným potrubím môže spôsobiť popáleniny alebo omrzliny.

• Batérie si nikdy z akéhokoľvek dôvodu neklaďte do úst, aby ne-
došlo k ich náhodnému požitiu.

• Požitie batérií môže vyvolať dusenie a/alebo otravu.
• Nainštalujte jednotku na pevný konštrukčný prvok, aby ste ob-

medzili nadmerný prevádzkový hluk a vibrácie.
• Hladina akustického tlaku vážená podľa krivky A je nižšia ako 

70 dB.
• Toto zariadenie je určené na používanie odborníkmi alebo za-

školenými používateľmi v komerčných priestoroch, v prostredí 
ľahkého priemyslu, na farmách, alebo na komerčné použitie 
bežnými používateľmi.

• Wyciek czynnika chłodniczego może spowodować uduszenie. Na-
leży zapewnić wentylację zgodnie z normą EN378-1.

• Należy pamiętać, aby owinąć izolację wokół przewodów rurowych. 
Bezpośredni kontakt z niezabezpieczonymi przewodami rurowymi 
może doprowadzić do poparzeń lub odmrożeń.

• Nie wolno wkładać baterii do ust z jakiegokolwiek powodu, aby 
uniknąć przypadkowego połknięcia.

• Połknięcie baterii może spowodować zadławienie i/lub zatrucie.
• Zainstalować urządzenie na sztywnej konstrukcji, aby zapobiec 

nadmiernemu hałasowi i wibracjom.
• Poziom dźwięku A nie przekracza 70 dB.
• W sklepach, w przemyśle lekkim i w gospodarstwach rolnych 

urządzenie powinni obsługiwać profesjonalni lub przeszkoleni 
użytkownicy, a w środowisku handlowym mogą to być osoby nie-
posiadające fachowej wiedzy.

• A hűtőközeg szivárgása fulladást okozhat. Gondoskodjon az 
EN378-1 szabvány előírásai szerinti szellőzésről.

• Feltétlenül szigetelje körbe a csöveket. A csupasz cső megérin-
tése égési vagy fagyási sérülést okozhat.

• Ne vegyen a szájába elemet semmilyen célból, mert véletlenül 
lenyelheti!

• A lenyelt elem fulladást és/vagy mérgezést okozhat.
• A készüléket merev szerkezetre szerelje fel, hogy megakadá-

lyozza a túlzott üzemi zajt és vibrációt.
• Az A-súlyozott hangnyomásszint 70 dB alatt van.
• A készülék üzletek, a könnyűipar és gazdaságok szakértő vagy 

képzett felhasználói, valamint laikus felhasználók általi kereske-
delmi használatra készült.

• Изтичането на хладилен агент може да причини задушаване. 
Осигурете вентилация съобразно с EN378-1.

• Не забравяйте да поставите изолация на тръбите. Директният 
контакт с оголени тръби може да причини изгаряне или из-
мръзване.

• При никакви обстоятелства не поставяйте батериите в устата 
си, в противен случай може да ги погълнете случайно.

• Поглъщането на батериите може да доведе до задавяне и/или 
отравяне.

• Монтирайте тялото върху твърда конструкция, за да предо-
твратите прекомерен шум или вибрации по време на работа.

• А-претегленото ниво на звуково налягане е под 70 dB.
• Този уред е предназначен за използване от експерти или обу-

чени потребители в магазини, в леката промишленост и във 
ферми, или за търговска употреба от неспециалисти.

• Puščanje hladiva lahko povzroči zadušitev. Zagotovite prezra-
čevanje po standardu EN378-1.

• Cevi ovijte z izolacijo. Neposredni stik z golimi cevmi lahko 
povzroči opekline ali ozebline.

• Nikoli in iz nobenega razloga ne vstavljajte baterij v usta, da jih 
po nesreči ne pogoltnete.

• Če baterije pogoltnete, se lahko zadušite in/ali zastrupite.
• Enoto namestite na togo konstrukcijo, da preprečite pretiran 

zvok ali tresljaje med delovanjem.
• A-utežena raven zvočnega tlaka je pod 70 dB.
• Naprava je namenjena za uporabo s strani strokovnih ali ustre-

zno usposobljenih uporabnikov v trgovinah, lahki industriji in na 
kmetijah ter za komercialno uporabo s strani nestrokovnih upo-
rabnikov.
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<LIETUVIŠKAI>
Originalas yra anglų k. Versijos kitomis kalbomis yra ori-
ginalo vertimas.

• Dėl šaltnešio nuotėkio galima uždusti. Išvėdinkite patalpas pa-
gal EN378-1.

• Būtinai vamzdelius apvyniokite izoliacija. Prisilietus prie plikų 
vamzdelių galima nusideginti arba nušalti.

• Siekdami išvengti atsitiktinio prarijimo, niekada nedėkite baterijų 
į burną.

• Prarijus bateriją galima užspringti ir / arba apsinuodyti.
• Įrenginį sumontuokite ant tvirtos struktūros, kad nesigirdėtų per-

nelyg didelio veikimo triukšmo ar vibracijos.
• A svertinis garso slėgio lygis nesiekia 70 dB;
• šis prietaisas skirtas naudoti specialistui ar išmokytiems naudo-

tojams dirbtuvėse, lengvojoje pramonėje ar ūkiuose arba komer-
ciniam naudojimui nespecialistams.

• Curenje rashladnog sredstva može uzrokovati gušenje. Osigu-
rajte ventilaciju u skladu s normom HR EN378-1. 

• Obvezno stavite izolaciju oko položenih cijevi. Izravni doticaj s 
golim cijevima može dovesti do opeklina ili smrzavanja. 

• Nikada ne stavljajte baterije u usta ni zbog kojeg razloga kako 
biste izbjegli slučajno gutanje.

• Gutanje baterija može prouzročiti gušenje i/ili trovanje.
• Postavite jedinicu na čvrstu površinu kako biste izbjegli prebu-

čan zvuk tijekom rada ili pojavu vibracija.
• Razina zvučnog tlaka A niža je od 70dB.
• Ovaj uređaj mogu upotrebljavati stručnjaci ili osposobljeni kori-

snici u trgovinama, lakoj industriji i na poljoprivrednim gospodar-
stvima ili laici u komercijalne svrhe. 

<SRPSKI>
Prevod originala. Verzije na drugim jezicima su prevodi 
originala.

• Curenje rashladne tečnosti može da dovede do gušenja. Obez-
bedite ventilaciju u skladu sa EN378-1.

• Obavezno obmotajte izolaciju oko cevi. Direktan kontakt sa go-
lom cevi može izazvati opekotine ili promrzline.

• Nikada nemojte stavljati baterije u usta iz bilo kog razloga, kako 
bi se sprečilo slučajno gutanje.

• Gutanje baterija može da izazove gušenje i/ili trovanje.
• Ugradite jedinicu na čvrstu strukturu kako biste sprečili previše 

jak zvuk rada ili vibracije.
• A-ponderisani nivo jačine pritiska zvuka je ispod 70 dB.
• Ovaj uređaj je namenjen za upotrebu od strane stručnih ili 

obučenih korisnika u prodavnicama, u lakoj industriji i na far-
mama ili za komercijalnu upotrebu od strane nekvalifikovanih 
lica.

<ROMÂNĂ>
Textul original este în limba engleză. Versiunile pentru ce-
lelalte limbi sunt traduceri ale originalului.

• Scurgerea de agent frigorific poate cauza asfixierea. Asiguraţi o 
ventilaţie corespunzătoare, conform standardului EN378-1.

• Asiguraţi-vă că înfăşuraţi materialul izolator în jurul conductelor. 
Contactul direct cu conductele neizolate se poate solda cu arsuri 
sau degerături.

• Nu introduceţi niciodată şi pentru niciun motiv bateriile în gură, 
pentru a evita ingerarea accidentală a acestora.

• Ingerarea bateriilor poate cauza sufocarea şi/sau intoxicarea.
• Instalaţi unitatea pe o structură rigidă pentru a preveni producerea 

unui nivel excesiv de sunete sau vibraţii.
• Nivelul de presiune acustică ponderat în A este mai mic de 70 dB.
• Acest aparat este destinat utilizării de către utilizatori specializaţi 

sau instruiţi în cadrul spaţiilor comerciale, spaţiilor din cadrul in-
dustriei uşoare şi al fermelor sau în scopuri comerciale de către 
nespecialişti.

• Külmaaine leke võib põhjustada lämbumist. Tuulutamine stan-
dardi EN378-1 kohaselt.

• Mähkige torude ümber kindlasti isolatsiooni. Vahetu kontakt pal-
jaste torudega võib põhjustada põletusi või külmakahjustusi.

• Hoiduge patareide tahtmatust allaneelamisest, ärge kunagi pan-
ge ühelgi põhjusel patareisid suhu.

• Patarei allaneelamine võib põhjustada lämbumist ja/või mürgi-
tust.

• Paigaldage seade jäigale struktuurile, et vältida ülemäärast 
tööheli ja vibreerimist.

• A-filtriga helirõhu tase on madalam kui 70 dB.
• Seade on mõeldud kasutamiseks asjatundjatele ja väljaõppe 

läbinud kasutajatele poodides, kergtööstuses ja taludes ning 
kommertskasutuseks tavaisikute poolt.

<LATVISKI>
Oriģināls ir angļu valodā. Versijas citās valodās ir oriģināla 
tulkojums.

• Aukstumaģenta noplūdes gadījumā pastāv nosmakšanas risks. 
Ir jānodrošina standartam EN378-1 atbilstoša ventilēšana.

• Aptiniet caurules ar izolējošu materiālu. Pieskaroties neaptītām 
caurulēm, var gūt apdegumus vai apsaldējumus.

• Aizliegts ievietot baterijas mutē; pastāv norīšanas risks.
• Bateriju norīšana var izraisīt aizrīšanos un/vai saindēšanos.
• Uzstādiet iekārtu uz izturīgas struktūras, lai izvairītos no pārlieku 

liela darbības trokšņa vai vibrācijas.
• A — izsvarotais skaņas spiediena līmenis ir mazāks par 70 dB.
• Šo iekārtu paredzēts lietot speciālistiem vai apmācītiem lietotā-

jiem veikalos, vieglās rūpniecības telpās un lauksaimniecības 
fermās, kā arī to var lietot nespeciālisti komerciālām vajadzī-
bām.

 ATENŢIE

 OPREZ ETTEVAATUST!

 OPREZ UZMANĪBU

 ATSARGIAI

<HRVATSKI>
Tekst je izvorno napisan na engleskom jeziku. Tekst na osta-
lim jezicima predstavlja prijevod izvorno napisanog teksta. 

<EESTI>
Originaaljuhend on ingliskeelne. Muudes keeltes versioo-
nid on originaali tõlked.
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HEAD OFFICE: TOKYO BUILDING, 2-7-3, MARUNOUCHI, CHIYODA-KU, TOKYO 100-8310, JAPAN

BH79D849W03

This product is designed and intended for use in the residential, 
commercial and light-industrial environment. 

Importer:

Mitsubishi Electric Europe B.V.
Capronilaan 46, 1119 NS, Schiphol Rijk, The Netherlands

French Branch
2, Rue De L’Union, 92565 RUEIL MAISON Cedex

German Branch
Mitsubishi-Electric-Platz 1 40882 Ratingen North Rhine-Westphalia Germany

Belgian Branch
8210 Loppem, Autobaan 2, Belgium

Irish Branch
Westgate Business Park, Ballymount Road, Upper Ballymount, Dublin 24, Ireland

Italian Branch
Palazzo Sirio Ingresso 1, Via Colleoni, 7, 20864 Agrate Brianza (MI), Italy

Norwegian Branch
Gneisveien 2D, 1914 Ytre Enebakk, Norway

Portuguese Branch
Avda. do Forte 10, 2794-019 Carnaxide, Lisbon, Portugal

Spanish Branch
Av. Castilla, 2 Parque Empresarial San Fernando - Ed. Europa, 
28830 San Fernando de Henares (Madrid), Spain

Scandinavian Branch
Hammarbacken 14, P.O. Box 750 SE-19127, Sollentuna, Sweden

UK Branch
Travellers Lane, Hatfield, Hertfordshire, AL10 8XB, United Kingdom

Polish Branch
Krakowska 48, PL-32-083 Balice, Poland

Please be sure to put the contact address/telephone number on this 
manual before handing it to the customer.
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