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Rörlängd

Nivåskillnad

Modell Max. rörlängd Max nivåskillnad Fabr. fylld → m rör Extra fylln. g/m 
DW 50 15 m 7 m 5 m 30
DW 70 15 m 7 m 5 m 60
DW 100 20 m 10 m 10 m 80
DW 120 20 m 10 m 10 m 80
DW 140 20 m 10 m 10 m 80
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DW 50-70

DW 100
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Batterier.
•  Öppna luckan på baksidan och sätt in batterierna. 
•  Förväxla ej ”+” och ”-”.
•  Tag ur batterierna då anläggningen ej skall användas 
    under en längre tid.
•  Räckvidd mellan fjärr och innedel är c:a 6m.

•  En eller två pip hörs från innedelen 
    för att bekräfta mottagen signal.
•  Om signal ej hörs eller om displayen visas svagt 
    - byt ut båda batterierna.
•  Rikta fjärrkontrollen mot innedelen 
    för effektiv signalöverföring.
•  Använd ej laddningsbara batterier.

Enknappsinställning för Autodrift

Symbol för signalöverföring

DRIFTLÄGEN

AUTO

KYLA

AVFUKTN.

VÄRME

FLÄKT

DRIFTLÄGESVÄLJARE

Vid varje tryckning växlar
valen i sekvens enl. följande:
AUTO - KYLA - AVFUKTNING -
VÄRME - Endast FLÄKT

FLÄKTHASTIGHETER

Vid varje tryckning
ändras lägen i
sekvens.

Fläktdriftlägen

Fläkt

AUTO

Låg

MEDIUM

HÖG

hastighet

hastighet

hastighet

JUSTERING AV RUMSTEMPERATUR

Tryck   -knapp för att höja temperaturen,
tryck    -knapp för att sänka temperaturen.
I       -drift kan temperaturen justeras
mellan +16°C och + 31°C.

I     -drift kan temperaturen ej justeras.

I      -drift kan temperaturen justeras
mellan +16°C och +31°C.

HORISONTELL LUFTUTBLÅSNING

Vid varje tryckning ändras utblåsnings-
riktningen i sekvens enligt:

TILL / FRÅN-knapp.
Start / Stopp av aggregat.

TIMERDRIFT

Vid tryck på knappen och aggregatet avstängt,
blinkar symbol ”Till” och önskad tid till start av
aggregat ställs in med Temp. just. knappar
och tryck åter på TIMER-knapp (symbol slutar
blinka) och tiden är inställd. När aggregatet är i
drift kommer symbol ”Från” att blinka.
Inställningar utförs på samma sätt.

Temperaturdisplay

Luftflödesriktning

Timerdisplay

Timer
Till
Från

Används ej

SLEEP

Används ej

Används ej

Används ej
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AUTODRIFTLÄGE. 

Beroende på rumstemperaturen när detta läge valts, 
startar automatiskt drift av antingen KYLA (COOL), VÄRME (HEAT) eller AVFUKTNING (DRY).
Om AUTODRIFTLÄGE åter startas inom 2 tim. efter avstängning, kommer det driftsätt som då var
aktivt, åter att väljas.
Det första driftsvalet ändras ej, även om rumstemperaturen ändras.
Om driftsättet ej stämmer med rummets förhållande väljs önskat driftläge med driftlägesväljaren.

Funktionen för AUTODRIFT:   Rådande rumstemperatur   Driftsätt 
C:a 27°C eller högre KYLA (COOL) 

C:a 21°C  – 27°C AVFUKTNING (DRY) 
C:A 21°C eller lägre VÄRME (HEAT) 

Start av AUTODRIFT: 

1. Tryck på ON/OFF knappen. 

2. Tryck på Driftlägesväljaren till AUTO-läge.  

Varje knapptryckning växlar lägen
i sekvens AUTO - KYLA - AVFUKTNING -
VÄRME - ENDAST FLÄKT.

Om det känns för varmt / kallt efter
c:a 15 min. drift trycker man på TOO WARM
för att sänka rumstemperaturen 1°C - 2°C.
Tryck på TOO COOL för att höja den lika
mycket.

Avsluta funktion med AUTODRIFT - 
tryck på ON/OFF-knapp.

• I AUTO ... DRY-läge kan inga temperaturinställningar utföras.

(AUTO)          (COOL)          (DRY)

(FAN)         (HEAT) 
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DRIFTLÄGE KYLA, VÄRME, AVFUKTNING, ENDAST FLÄKT. 

Val av driftläge  
KYLA, VÄRME, AVFUKTNING eller ENDAST FLÄKT: 

1. Tryck på ON/OFF knappen. 

2. Tryck på Driftlägesväljaren till önskad drift visas.   
    Vid varje tryckning växlar valen i sekvens enl. följande: 
    AUTO - KYLA - AVFUKTNING - VÄRME - FLÄKT.   

3. Välj fläkthastighet och luftutblåsnings- 
    riktning enl. avsnitt 4. 

    För att stänga av aggregatet
    tryck på ON/OFF knappen 

TEMPERATURJUSTERING 

Sänk rumstemperaturen med nedknapp 

Höj rumstemperatur med uppåtknapp Notera:

• Valt driftsätt återstartar efter ny start  
   av anläggning (efter avstängd). 
• Samtliga modeller har 3 min. återstarts- 
   fördröjning.
   Under denna tid fungerar endast fläkten. 

AVFUKTNING  
I detta läge kan fläkthastigheten ej ändras.
Driften sköts av microprocessor som automatiskt reglerar
fläktarna i inom- och utomhusdel. Rumstemperaturen 
sänks något under drift. Avfuktningsfunktionen kan ej aktiveras  
då rumstemp.är 13°C eller lägre. 

VÄRMEDRIFT
Aggregatets effekt är relaterat till utomhustemperaturen.  
Vid drift med låg utomhustemp. aktiveras avfrostning automatiskt.  
Längden för denna är c:a 6-10 min. och under avfrostningen
stannar fläktarna inom- och utomhus. I vissa driftlägen aktiveras
förvärmning av enheten så att inblåsning ej startar med kall luft.
Vid tidsinställd start kontrollerar microprocessorn automatiskt rums- 
temperaturen 1 timme innan start så att ev. förvärmning kan utföras.  

(AUTO)        (COOL)         (DRY)       (HEAT)        (FAN)
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FLÄKTHASTIGHET & LUFTUTBLÅSNING. 

Justering av fläkthastighet: 
Tryck på kontroll- 
knappen för fläkthas- 
tighet. Varje tryckning 
ändrar hast. i sekvens 
enl. ovan. 

För snabb konditionering av rummet 
används hög fläkthastighet.
Vid natt- eller vilodrift används låg hastighet. 

Horisontell luftutblåsning: 
Tryck på knapp för horisontell  
luftutblåsning. Varje tryckning 
ändrar utblåsvinkel i sekvens 
enl. ovan. 

AUTO-läge ställer in utblåsvinkel auto- 
matiskt, beroende till valt driftsätt av 
anläggning, för att få en effektiv drift. 

Rekommenderad utblåsvinkel: 
För att fördelaktigast ta hand om varm 
och kall luft används 
vinkel 1 eller 2 vid KYLA / AVFUKTNING 
vinkel 3-5 vid VÄRME. 

OBS! Utför denna justering med fjärr- 

kontrollen, manuell inställning kan för- 

störa konstruktionen. 

SWING-funktion:
Vid varje tryck på SWING-knappen 
ändras funktionen i sekvens: 
SWING - AUTO - SPECIALVINKEL (5st). 

Under denna drift visas SWING-symbol 
i displayen. När fläkthastigheten sätts på 
AUTO kan inte luftriktningen ändras. 
Om driftsval ändras under SWING-funktion 
frånkopplas SWING-funktionen automatiskt. 

AUTO                 LÅG             MEDIUM                  HÖG

(1)          (2)         (3)         (4)      (5)
Rekommenderad horisonatinställning

Som allmän inställning använd        (AUTO)

Läge                             i kyldrifts-       eller avfuktningsläge

Läge                till            vid värmedrift
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Följande åtgärder får endast utföras av ackrediterad persona!l 

Nr. Problem Åtgärd 

1 Inget händer efter ansluten spänning 

1) Kontrollera om spänning (220V) finns mellan terminal L och N. 
2) Kontrollera el-säkringen. 
3) Kontrollera transformatorn. 
4) Kontrollera samtliga el-anslutningar. 
5) Kontrollera fasföljden.  

2 Driftlampan blinkar 1 gång / 8 sek.  

Problem med temp. sensor i inomhusdelen;
1) Kontrollera anslutningen av temp. sensor i inomhusdelen. 
2) Kontrollera om temp. sensorn sluter eller är öppen. 
3) Om inget fel enl. ovan – byt kretskort. 

3 Driftlampan blinkar 2 gånger / 8 sek. 

Problem med inomhusdelens batterisensor;
1) Kontrollera anslutningen av batterisensorn i inomhusdelen. 
2) Kontrollera om batterisensorn sluter eller är öppen. 
3) Om inget fel enl. ovan – byt kretskort. 

4 Driftlampan blinkar 3 gånger / 8 sek. 

Problem med köldmediesystemet;
1) Kontrollera kylkompressor samt inomhus-/utomhusfläktar. 
2) Kontrollera temp. sensor och batterisensor inomhus. 
3) Kontrollera om systemet är blockerat. 
4) Kontrollera om det är köldmediebrist (läckage). 
5) Kontrollera utomhusdelens luftvägar. 

5 Driftlampan blinkar 4 gånger / 8 sek. 

Överbelastningsskydd aktiverat;
1) Kontrollera att luftfiltret ej är blockerat inomhus. 
2) Kontrollera fläktmotorer inom-/utomhus. 
3) Kontrollera delarnas luftintag/luftutblås. 

6 Driftlampan blinkar 5 gånger / 8 sek. 

Problem med batterisensorn i utomhusdelen;
1) Kontrollera anslutningen av batterisensorn. 
2) Kontrollera om batterisensorn sluter eller är öppen. 
3) Om inget fel enl. ovan – byt kretskort. 

7 Driftlampan blinkar 6 gånger / 8 sek. 1) Kontrollera fasföljden samt att alla faser finns fram. 
2) Kontrollera hög-/lågtryckspressostater. 

8 Driftlampan blinkar 7 gånger / 8 sek. Kontrollera anslutningen av signalkabeln mellan inomhus och 
utomhusdelen. S och GND skall vara anslutna på rätt sätt. 

9 Stoppar efter 5 min. drift, 
Normal display 

1) Kontrollera rumsensor & rörsensor i inomhusdelen. 
2) Kontrollera om rumstemp. sensorn är placerad nära förångaren. 
3) Kontrollera anslutningen av rumstemp. sensor och rörsensor i 
inomhusdelen.  

Felsökning / Självdiagnos



TPi´s ORDER NR.: ........................................................   Datum: ......................................

Inst. Företag: .................................................................   Ackr. Nr.: ...................................

Installatör: ...................................................................... Köldmedium:

Aggregat typ: .................................................................

Serie Nr. Innedel: ..........................................................  Utedel: ................................................

IGÅNGKÖRNINGSPROTOKOLL
Splitkylaggregat

Protokollet skall sändas till oss på Fax: 08-445 77 99 annars gäller EJ garantin !

KÖLDMEDIERÖR & FYLLNING Anm. 

Rördimension  Sugledning tum   

Rördimension   Vätskeledning tum   

Rörlängd m   

Nivåskillnad inne- / utedel m   

Vacuum   min. 500 micron 

Tätprovning J / N   

Antal 90° vinklar st   

Kompletteringsfyllning g 

ELDATA  Anm. 

Spänning V   

Driftström Kyldrift A   

LUFT-TEMPERATURER Anm. 

Inställt börvärde °C   

Fläkthastighet innedel   

Utomhustemperatur °C   

Inomhustemperatur °C   

Inblåsningstemperatut från innedel °C   

Insugstemperatur till innedel °C   

TRYCKDATA Anm. 

Sugtryck  bar   

KÖLDMEDIETEMPERATURER  

Hetgastemperatur  °C   

Suggastemperatur  °C   

Anm.: 












