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Beskrivning av komponenter

Filter

Manöverpanel
Utblås förångare

Luftintag
förångare

Skyddslock
för rörkopplingar

Kondensvatten
avtappning
Elkabel

Tillbehör
•
•
•
•
•

2st. Distanser till utedel
4st. skruv + plugg
2st. Fästband
1st. Hållare för röranslutningar
4st. Skyddshattar för röranslutningar
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Driftsfunktioner

Timer
Timerfunktion kan väljas från 1-8h eller ställas i läge
För kontinuerlig drift.
Vid timer gäller att aggregatet stannar efter inställt antal
timmar.
Vid kontinuerlig drift går aggregatet oavbrutet men reglerar på termostaten.
Vrid lägesväljaren (4) till höger till önskat läge för
timer eller kontinuerlig drift.
Fläktdrift
Vrid lägesväljaren för driftsätt i mitten (3) till läge
fan och ställ in önskad fläkthastighet låg, mellan eller
hög hastighet.
Kyldrift
Vrid lägesväljaren för driftsätt i mitten (3) till läge
cooling och ställ in önskad fläkthastighet låg, mellan
eller hög hastighet.
Ställ in termostaten till vänster (2) medsols för
kallare och motsols för varmare.
Kör inte aggregatet kallare än 18°C rumstemperatur, vid lägre
temperatur finns risk för påisning.
Kondensvattenpump
Aggregatet är utrustat kondensvattenpump som tömmer ut det
kondensvatten som bildas vid kyldrift.
Vid larm
Vid larm lyser larmlampan (1)
Larmet indikerar att kondensvattenbehållaren
är full, kondensvattenpumpen kan inte pumpa ut vattnet.
Se felsökning.
•

Aggregatet är försett med en tidsfördröjning som förhindrar
att kompressorn inte återstartar inom ett par minuter, efter
att den stannat.
Undvik snabba förändringar av termostatinställningen vid
drift, om kompressorn stannar tar det ett par minuter innan
den startar igen.
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Manöverpanelen

Larmlampa 1

Termostat 2

Driftväljare 3
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Timer 4

Installation
•

De flexibla och avtagbara rörledningarna möjliggör att
rören kan dras antingen genom förborrat hål i väggen eller
genom tex. fönster.

•

Tänk på att inte bocka eller att klämma rören / kondensvattenledningen vid
genomföringar och böjar.

•

Montera konsolerna på vägg där utedelen ska sitta och häng på utedelen,
det medföljer även remmar med öglor för tillfällig installation.

•

Lämna 5cm utrymme vid luftintag på kondensorn och 120cm framför vid utblås.

•

Följ instruktioner för snabbkopplingar.

Underhåll
Filterrengörning
Kontrollera filtret regelbundet minst varannan vecka.
Skölj filtret rent under rinnande vatten (ljummet).
Om filtret är hårt smutsat kan det rengöras med svag tvållösning i ljumt vatten.
Kontrollera att filtret är helt torrt innan du sätter tillbaka det.
Kontrollera även luftintaget på utedelen och håll rent från löv och smuts.
Rengörning av hölje och galler
För att rengöra aggregatet ska en ren mjuk trasa användas
ev fuktad med svag tvållösning.
Använd aldrig starka lösningsmedel eller hett vatten, de
kan skada aggregatet.

Förvaring av aggregatet
Om aggregatet inte skall användas på ett tag så bör
tanken tömmas på vatten och filterna rengöras innan
det ställs undan.
Aggregatet skall förvaras stående (normal position) och
Kan skyddas med filt eller plastpåse.
Placera inga tunga föremål på aggregatet.
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Energibesparingstips

•

Håll filterna rena, om filterna är smutsiga försämras
Kyleffekten och aggregatet förbrukar mer energi.

•

Stäng fönster och dörrar för att inte kyla mer än nödvändigt

•

Se till att aggregatet har fria luftvägar och inte blockeras
på något sätt.
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Snabbkopplingar
MONTERING
•
•
•
•
•
•
•
•

Ta bort skyddslocket för rörkopplingarna.
Ta bort skyddshattarna på rörkopplingarna.
Skruva ihop rörkopplingarna för hand och använd
sedan verktyg för att spänna kopplingarna.
Läcksök kopplingarna och isolera.
Anslut kondensvattenslangen.
Montera fästbyglarna för rören.
Anslut elkontakontakten.
Sätt tillbaka skyddslocket.

Skyddslock

DEMONTERING
•
•
•
•
•
•
•

Stäng av aggregatet och ta ut kontakten.
Ta bort skyddslocket för rörkopplingarna.
Lossa elkontakten.
Ta bort fästbyglarna för rören.
Ta bort isoleringen.
Ta bort kondensvattenslangen.
Lossa rörkopplingarna och sätt på
skyddshattarna.

Kondensvatten

Fästbyglar
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Skyddshattar

Felsökning

Problem

Orsak

Aggregatet startar inte

Är stickkontakten ordentligt
isatt?
Finns ström i uttaget?

Larmlampan lyser

Kondensvattenpumpen kan ej
tömma behållaren.
Kondensvattenpumpen trasig.

Kontrollera att
kondensvattenslangen inte är
klämd eller att det är stopp i
slangen.
Tillkalla serviceföretag.

Aggregatet ger dålig effekt

Filtrena smutsiga?
Utedelen igensatt?

Rengör filter.
Kontrollera att utedelen inte
Är blockerad eller smutsig.

Aggregatet tar säkringar

Kontrollera belastningen finns
fler apparater inkopplade på
säkringsgruppen.
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Åtgärd
Sätt i kontakten.
Kontrollera säkring eller att
brytare är till.

Koppla från belastning.

Tekniska data

Modell

WA-12000

Volt/Frekvens

AC 220-240 V / 50 HZ

Ineffekt

1400 W

Driftström

6.2 A

Kyleffekt

4103 W

Avfuktning

2L / h

Köldmedium

R-407C

Timer

8h

Luftflöde

520m3

Dimension

Innedel

46cm / 78 cm / 32cm

Utedel

45cm / 46cm / 30cm

B/H/D

Vikt

32 Kg

Ljudnivå i dB(A) på 1,5m
avstånd rakt framifrån

51
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