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Läs igenom denna manual  noga innan installation och användning av anläggning.
Spara den för framtida behov.



Information

Läs igenom denna instruktionsmanual noga innan användning.

Följande instruktioner måste efterlevas för korrekt installation och användning.

•  Låt ej barn använda produkten.

•  För att aggregatet skall fungera korrekt, ställer det sig i stand-by läge
   för intern systemkommunikation, förvärmning och smörjning.
   Vid längre driftuppehåll rekommenderas att stänga av strömmen till
   aggregatet. Innan återstart måste anläggningen spänningsättas för att
   förvärmas.

•  Aggregatet har genomgått noggrann kontroll och test innan det har
   lämnat fabriken. Inga egna ingrepp i anläggningen får utföras, endast
   utbildad godkänd personal får utföra service och reparation.

•  Vid eventuella driftstörningar måste godkänd servicepersonal anlitas.

•  Alla illustrationer och information är endast avsedda som referens.

•  Inomhusdelen får inte installeras i tvättinrättningar.

•  Om elektrisk anslutningsledning har skadats måste den bytas ut av
   godkänd personal.

•  Tilverkaren fritar sig för personskador i samband med felaktig installation
   och felaktigt utfört underhåll. Alla säkerhetsföreskrifter och industristandarder
   måste efterlevas.



Undantag

Tilverkaren fritar sig för person- eller materiella skador orsakade av följande:

• Skador på produkten orsakad av felaktigt handhavande eller missbruk. 

• Förändra, byta ut, använda produkten med annan utrustning, utan att följa 

tillverkarens instruktioner i manualen. 

• Om skada uppkommit på grund av korrosiv gas.  

• Om skada uppkommit vid felaktig transport av produkt.  

• Drift, reparation, underhåll av aggregat utan att följa instruktionsmanualen

eller relaterade regler.

• Skada är orsakad av naturliga orsaker eller felaktig miljö.  
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INFORMATION OM KORREKT AVYTTRING 

Vid skrotning får inte aggregatet slängas bland hushållssopr utan måste lämnas till återvinningscentral för riktig
återvinning/skrotning. El och elektroniska produkter skall lämnas i speciella kärl.
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1 Säkerhetsanvisningar

(1) Gällande föreskrifter måste efterföljas.

(2) Punktera eller bränn inte.

(3) Påskynda inte avfrostning eller rengöring. Tillverkarens instruktioner 

måste följas.

(4) Köldmediet är luktfritt.

(5) Anläggningen skall installeras i utrymme med golvyta större än ”X” m²

(se avsnitt 3.1.1).

(6) Anläggning får inte installeras i utrymmen med öppen eld, gasaolprodukter.

FÖRBJUDET: Visar att drift är förbjuden. 

Felaktig drift kan orsaka skador eller dödsfall. 

VARNING: Om detta inte efterlevs kan stora skador uppstå på aggregat 

och person.

ANM.: Om detta inte efterlevs kan mindre skador uppstå på aggregat 

och person.

OBSERVERA: Text måste observeras.. 

Felaktig drift kan orsaka skador på person och omgivning. 

VARNING!

Denna produkt får inte installeras i korrosiva, brandfarliga eller explosiva 
utrymmen samt kök. 

 Anläggningen innehåller brandfarligt köldmedium R32 (GWP 675).

 Innan drift av anläggning måste instruktionsmanualen läsas. 
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FÖRBJUDET

(1) Anläggningen måste anslutas till skyddsjord för att undvika elshock. 

(2) Anläggningen skall förvaras i välventilerat utrymme motsvarande rumsvolymen 
av installationsplatsen.

(3) Anläggningen skall förvaras i rum utan kontinuerlig öppen låga (gasuppvärmning) 
samt elvärme (gnistbildning).

(4) Allt emballage och transportmaterial måste behandlas med försiktighet. 

VARNING

(1) Installation måste utföras enligt instruktioner i denna manual, och skall utföras
enligt gällande föreskrifter samt av kompetent personal. 

(2) Ingrepp i köldmediesystemet får endast utföras av certifierad kyltekniker.

(3) Service och underhåll får endast utföras av certifierad kyltekniker. 

.
(4) Anläggningen måste installeras enligt gällande elbestämmelser.

(5) Elinstallationen måste utföras med allpolig brytande arbetsbrytare. 

(6) Anläggningen måste förvaras skyddad mot mekansik åverkan. 

Läs manualen innan installation eller eventuell reparation påbörjas.
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VARNING

(8) Vid installationen används bifogade tillbehör och komponenter för att undvika
vattenläckage och elshocker.

(9) Installera anläggningen på ett säkert sätt som håller för anläggningens vikt. 
Om detta inte efterlevs kan skador uppstå på personer och omgivning. 

(10) Anläggningen måste förses med egen separat elmatning. Skadad elledning 
måste repareras av behörig elektriker.  

(11) Anläggningen kan rengöras efter att den gjorts spänningslös. 

(12) Ändra inte inställningar på tryckgivare eller annan skyddsutrustning.

(13) Vidrör inte anläggningen med våta händer. Spruta inte vatten på anläggninen
för att undvika elshock.

(14) Torka inte luftfiltret över öppen låga eller varmluftsblåsning eftersom luftfiltret  
då kan ändra form.

(15) Om aggregatet skall installeras i trånga utrymmen måste man försäkra sig om 
att köldmediekoncentrationen inte överstiger den tillåtna lagstadgade, vid ett
eventuellt köldmedieläckage.

(16) Vid installation,flytt eller återinstallation, måste behörig ackrediterad kyltekniker
anlitas.

ANMÄRKNING

(1) För inte in hand, finger eller andra objekt i luftutblås-/returluft. 

(2) Iakttag försiktighet innan köldmedierör berörs, för att undvika skador.

(3) Avledning av kondens måste utföras enligt instruktioner i manualen. 

(4) Stoppa inte aggregatdrift genom att bryta elmatningen. 

(5) Använd köldmedierör med rätt godstjocklek. 
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ANMÄRKNING

(6) Inomhusdelen kan bara installeras inomhus, medans utomhusdelen kan 
installeras antingen inomhus eller utomhus. Installera aldrig aggregatet på
följande platser:
a) Utrymmen med oljedimma eller flyktiga vätskor: plastdelar kan påverkas
     och lossna eller även orsaka vattenläckage.
b) Utrymmen med korrosiva gaser: köldmedierör eller hårdlödda delar kan
     korrodera och orsaka köldmedieläckage. 

(7) Placera och skydda utomhusdelen så att obehöriga inte kan orsaka skador
på elektriska komponenter och köldmedierör. 

OBSERVERA

(1) Om trådansluten kontroll skall användas, måste den först anslutas innan  
aggregatet spänningssätts, annars kan inte den användas. 

(2) Inomhusdelen får inte installeras nära TV apparater, trådlösa enheter samt
lysrör.

(3) Använd endast mjuk torr/lätt fuktad duk med milt rengöringsmedel för rengöring  
av aggregatets hölje.

(4) Innan drift vid låga utomhustemperaturer måste aggregatet vara spänningsatt 
under 8 timmar. Om det skall vara avstängt en kortare tid, t ex över natten,
stänger man inte av spänningen. Detta för att skydda kompressorn.
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2 Produktbeskrivning
2.1 Översiktsritning
Inomhus

Utomhus
Luft in

Luft ut

Luft ut

Luft in

Elmatning

1. Utblåsningslameller

2. Luftfilter

3. Trådansluten kontroll

4. Trådlös fjärrkontroll

5. Tejp

6. Kondensvattenledning

7. Sugledning

8. Vätskeledning

9. Handtag

10. Frontplåt
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2.2 Driftsbegränsningar
Kyla Värme

Utomhustemp. DB (°C) -20～48 -20～24
Inomhustemp. DB/WB (°C)

（Max) 32/23 27/-

2.3 Standardtillbehör

Tillbehör för inomhusdel

Nr. Namn Bild Antal Användning

1 Mutter med bricka 8 Fastsättning av
inomhusdel

2 Trådlös fjärrkontroll +
batterier

1+2 Styrning av inomhusdel

3 Isolering 1 Isolering av sugledning

4 Isolering 1 Isolering av vätskeledning

5 Buntband 4 Fastsättning av
kondensvattenledning

6 Låsmutter 1 Anslutning sugledning

7 1 Anslutning vätskeledning

Tillbehör för utomhusdel

1 Dräneringsplugg
1

eller
3

Plugga igen oanvända hål

2 Dräneringsanslutning ellerer 1
Anslutning av 

kondensvattenledning

Låsmutter

Nr. Namn Bild Antal Användning
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3 Installation
3.1 Förberedelser
3.1.1 Installationsanmärkningar
(1) Notera köldmediumkoncentartionen innan installation.

Aggregatet använder köldmedium R32. Installationsarea, drift och lagerhållning

av aggregatet måste vara större än minimum för konstruktionsarean.

Minimum av installationsarea bestäms av:

1) Köldmediemängden för hela systemet, t ex fabriksfyllning + tilläggsfyllning;

2) Kontrollera i tabellen:

a) För inomhusdel, modell på inomhusdel och sök i motsvarande tabell. 

b) För utomhusdel som är installerad eller placerad inomhus, sök rumshöjden
i motsvarande tabell. 

Rumshöjd Aggregattyp

＜1.8m Golvmodell

1.8m Väggmonterad

3) Sök i tabellen efter min. konstruktionsarea. 

Takmodell Väggmodell Golvmodell

Vikt (kg) Area 
(m2) Vikt (kg) Area 

(m2)
Area 
(m2)

＜1.224 — ＜1.224 — ＜1.224 —
1.224 0.956 1.224 1.43 1.224 12.9
1.4 1.25 1.4 1.87 1.4 16.8
1.6 1.63 1.6 2.44 1.6 22.0
1.8 2.07 1.8 3.09 1.8 27.8
2.0 2.55 2.0 3.81 2.0 34.3
2.2 3.09 2.2 4.61 2.2 41.5
2.4 3.68 2.4 5.49 2.4 49.4
2.6 4.31 2.6 6.44 2.6 58.0
2.8 5.00 2.8 7.47 2.8 67.3
3.0 5.74 3.0 8.58 3.0 77.2
3.2 6.54 3.2 9.76 3.2 87.9
3.4 7.38 3.4 11.0 3.4 99.2
3.6 8.27 3.6 12.4 3.6 111
3.8 9.22 3.8 13.8 3.8 124

Vikt (kg)
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Area
(m2)

Area
(m2)

Area
(m2)

4.0 10.2 4.0 15.3 4.0 137
4.2 11.3 4.2 16.8 4.2 151
4.4 12.4 4.4 18.5 4.4 166
4.6 13.5 4.6 20.2 4.6 182
4.8 14.7 4.8 22.0 4.8 198
5.0 16.0 5.0 23.8 5.0 215
5.2 17.3 5.2 25.8 5.2 232
5.4 18.6 5.4 27.8 5.4 250
5.6 20.0 5.6 29.9 5.6 269
5.8 21.5 5.8 32.1 5.8 289
6.0 23.0 6.0 34.3 6.0 309
6.2 24.5 6.2 36.6 6.2 330
6.4 26.1 6.4 39.1 6.4 351
6.6 27.8 6.6 41.5 6.6 374
6.8 29.5 6.8 44.1 6.8 397
7.0 31.3 7.0 46.7 7.0 420
7.2 33.1 7.2 49.4 7.2 445
7.4 34.9 7.4 52.2 7.4 470
7.6 36.9 7.6 55.1 7.6 496
7.8 38.8 7.8 58.0 7.8 522
8.0 10.8 8.0 61.0 8.0 549

(2) Vid installation av utomhusdel med en eller dubbla fläktar, ta tag i handtaget och
lyft sakta upp höljet, utan att vidröra kondensorn eller andra delar med händerna.
Om man håller i endast en sida av höljet kan höljet bli vridet, så håll även i
underkant. Vid installationen används de specifierade tillbehören som
nämns i manualen.

(3) Använd fyllningsaggregat speciellt för R32. Innan påfyllning skall köldmediebehållaren
placeras stående. Efter påfyllning placeras en skylt på aggregatet med text:
Ingen mer påfyllning av köldmedium får ske.

(4) Följande verktyg behövs: 1) Manometrar, 2) Skruvmejsel, 3) Proppborrmaskin,
4) Borr, 5) Stosverktyg, 6) Momentnyckel, 7) Fast nyckel, 8) Röravskärare, 
9) Läcksökare, 10) Vacuumpump, 11) Universalmeter, 12) Insexnyckel, 13) Måttband.   

Takmodell Väggmodell Golvmodell

Vikt (kg) Vikt (kg) Vikt (kg)
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3.1.2 Val av installationsplats

VARNING

① Om utomhusdelen är utsatt för stark blåst, måste den förankras. 

② Installera aggregatet på plats med mindre än 5° lutning.
③ Placera aggregatet så att det inte utsätts för direkt solljus.
④ Installera inte aggregatet i närheten av brandfarlig gas. 

Välj installationsplats för inomhusdel enligt följande:

(1) Luftintag- och utblås måste vara fria från hinder så att luftfördelnin kan täcka
hela rummet. Installera den inte i kök eller tvättutrymmen. 

(2) Installera den i rum utan öppen låga, då risk finns för antändninga av
läckande köldmedium. 

(3) Välj en plats som bär aggregatets vikt 4 ggr dess egen vikt, för att förhindra oljud 
från drift samt vibrationer.

(4) Installationsplatsen måste vara i våg. 

(5) Köldmedierörens och elledningars längd måste vara inom tillåtna längder. 

(6) Välj en plats där avledning av kondensvatten kan ske på ett enkelt sätt. 

(7) Om förankringsskruvar måste användas, kontrollera att placeringen går att utföra,  
annars måste annan placering användas.

(8) Inomhusdel, elledningar, förbindningsledningar och kommunikationsledningar,
måste vara minst 1 m från TV och radio. Detta för att förhindra interferens eller
oljud (även på ett avstånd av 1 m kan oljud genereras vid mycket starka elektro-
magnetiska vågor.

Välj installationsplats för utomhusdel enligt följande:

(1) Där oljud och luftflöde inte blir störande för omgivningen. 

(2) Välj en säker placering för djur och växter, om detta inte går att utföra måste
skyddsanording utföras runt aggregatet.

(3) Placera utomhusdelen på välventilerad plats utan hinder för luftintag- och utblås.
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(4) Installationsplatsen måste kunna motstå vibrationer och bära aggregatets vikt
och placeras på ett säkert sätt.

(5) Undvik installation där läckande brandfarlig gas, oljedimma eller korrosiva gaser
kan förekomma. 

(6) Placering bör ske där det inte kan finnas stark blåst, eftersom detta kan påverka
utomhusdelens fläkt med otillräckligt luftflöde, som i sin tur påverkar aggregatets
prestanda.

(7) Placera utomhusdelen så att en enkel anslutning kan ske till inomhusdelen. 

(8) Placering bör ske så att föremål runt aggregatet inte kan orska oljud. 

(9) Placera aggregatet så att kondensvatten lätt kan ledas bort. 

3.1.3 Dimensioner

VARNING

①

② Om installationsplatsen inte är tillräckligt stadigt kan detta orsaka skador på 
på både person och omgivning. 

③ Om arbete sker med endast frontpanelram finns det risk att aggregatet lossnar. 

(1) Inomhusdel

Välj en plats som bär aggregatets vikt 5 ggr dess egen vikt, för att förhindra 
oljud rån drift samt vibrationer.
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ANMÄRKNING

Takmontage får endast utföras av kompetent personal!

Mått i mm
Dimensioner

Modell A B C D H

35 870 235 812 318 665
50 870 235 812 318 665
70 1200 235 1142 318 665
85 1200 235 1142 318 665

100 1200 235 1142 318 665

(2) Utomhusdel
35-50-70-85

A

F

D

EG

C

B

140 1570 235 1512 318 665
160 1570 235 1512 318 665

DC Inverter Package R32 Golv/Takmodell
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100-140

A

D
EG

B

C

160

A
C

D

EG

B



13

Mått i mm
Dimensioner

Modell A B C D E

35 818 378 596 550 348
50 818 378 596 550 348
70 892 396 698 560 364
85 920 427 790 610 395

100 1PH 940 530 820 610 486
100 3PH 940 530 820 610 486

3.1.4 Placering och fritt utrymme
(1) Skiss för placering och fritt utrymme för utomhusdel.

För bästa drift gäller placering enligt skiss nedan.

1) Gäller för installation av utomhusdel.

DC Inverter Package R32 Golv/Takmodell

140 1PH 940 530 820 610 486
140 3PH 940 530 820 610 486
160 3PH 900 412 1345 572 378
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A~E Hb Hd H mm
a b c d e

B — 100
A,B,C, — 300 100 100

B,E — 100 1000
A,B,C,E — 300 150 150 1000

D — 1000
D,E — 1000 1000

B,D Hb＜Hd Hd> H 100 1000
Hb＞Hd Hd< H 100 1000

B,D,E

Hb＜Hd

Hb 1/2 H 250 2000 1000
1/2 H＜Hb H 250 2000 1000

Hb＞H Förbjudet

Hb＞Hd

Hd 1/2 H 100 2000 1000
1/2 H＜Hd H 200 2000 1000

Hd＞1/2 H Förbjudet

2) Installtion av två eller fler utomhusdelar installeras sida vid sida.

DC Inverter Package R32 Golv/Takmodell
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A~E Hb Hd H mm
a b c d e

A,B,C — 300 300 1000

A,B,C,E — 300 300 1000 1000

D — 2000

D,E — 2000 1000

B,D
Hb＜Hd Hd＞H 300 2000

Hb＞Hd
Hd 1/2 H 250 2000

1/2 H＜Hd H 300 2500

B,D,E

Hb＜Hd

Hb 1/2 H 300 2000 1000
1/2 H＜Hb H 300 2500 1000

Hb＞H Förbjudet

Hb＞Hd

Hd 1/2 H 250 2500 1000
1/2 H＜Hd H 300 2500 1000

Hd＞1/2 H Förbjudet

3) Installation av utomhusdelar placerade i rad.  

200

4000

200

2000

400
400

45
00

20
00

600

Hb

H

b

DC Inverter Package R32 Golv/Takmodell
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Hb H B mm
Hb 1/2 H b 250

1/2 H＜Hb H b 300
Hb＞H Förbjudet

4) Installation av utomhusdelar placerade ovanför varandra.

400

500

2000

400

500

300

1) Skiss för installation av utomhusdelar placerade ovanför varandra. 
För bästa drift gäller placering enligt skiss ovan.

2) Placera aggregatet på plats som kan bära aggregatets vikt och där det inte utsätts
för stark blåst. 

3) Se till så att luftintag och utblås inte är blockerade för att garantera fritt luftflöde.

4) Placera aggregatet så att fritt utrymme finns för servicearbeten. 

DC Inverter Package R32 Golv/Takmodell

Vägg
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Golvmodell Mått i mm

Takmodell

1) Installera inomhusdelen där avledning av kondensvatten enkelt kan utföras.

2) Utrymme mellan inomhusdel och tak bör utföras så att servicearbeten enkelt
kan utföras. 

3.2 Installation av aggregat
3.2.1 Installation av inomhusdel
3.2.1.1 Förberedelser inna installation  
(1) Tag bort låsningarna på gallrets vänstra och högra sida samt tag bort skruvarna.  

(2) Tag bort skruvarna på sidoplåtens vänstra och högra sida. 

(3) Skjut ner vänster och höger sidoplåtar enligt skiss nedan. 

DC Inverter Package R32 Golv/Takmodell

vmmodeeeelll
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3.2.1.2 Installation av inomhusdel
(1) Bestäm placeringen med hjälp av pappersmallen, markera fastsättningshålen

och tag bort mallen. 

(2) Vid betongvägg förborras hålen och sedan fästs ankarskruvarna. 
Vid trävägg monteras skruvarna en hålmarkeringarna. 

(3) Tag bort sidopanelerna på höger och vänster sida. 

(4) Häng upp inomhusdelen och förankra den med skruvarna i väggen.

(5) Sätt tillbaka sidopanelerna. 

Golvmodell

DC Inverter Package R32 Golv/Takmodell

Förankra i betongvägg

Pappersmall

Vänster
sidopanel

Vägg

Pappersmall

Höger
sidopanel
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Takmodell

Mått i mm

Vänster sidopanelVänster sidopanel

Gängstång

MutterMutter

Höger sidopanelHöger sidopanel

(6) Justera aggregatets nivå så att tömning av kondensvatten kan ske utan problem.

3.2.1.3 Kontroll av lutning 
Kontroll av lutning måste utföras efter att aggregatet har monterats på plats,
som utförs enlig nedan. 

DC Inverter Package R32 Golv/Takmodell

Tak

Upphängnings-
bult

Mutter

Fjäder-
bricka

Nivåkontroll
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3.2.2 Installation av utomhusdel

(1) Om aggregatet monteras på fast underlag t ex betong, används M10
bultar till förankring. Kontrollera att enheten står i våg.

(2) Installera inte på tak.

(3) Eftersom vibrationer kan orsaka oljud, rekommenderas gummidämpare mellan
aggregat och underlag. 

(4) När aggregatet körs i värmedrift måste tövatten vid avfrostning ledas bort.
Vid anslutning av tövattenrör, monteras anslutningen i bottenplåten och röret
monteras till anslutningen. Vid detta montage måste aggregatet vara minst
10 cm ovan mark. 

Bottenplåt Tömningshål

Anslutning kondensavledning
Tövatten-
anslutning

Bottenplåt

3.2.3 Installation av köldmedierör
3.2.3.1 Installationsnoteringar och krav på köldmedierör

ANMÄRKNING

① Inomhusdelen är försedd med speciella anslutningar som inte går att tas isär.
Installationsmetoden är den samma som för vanliga anslutningar. Emellertid,
eftersom anslutningarna inte kan tas bort om anslutningen inte är riktigt utförd,
kan det uppstå läckage. I så fall måste anslutningarna kapas och åter hårdlödas
vid byte.

②Den låsande muttern måste anslutas till inomhusdelen (går ej att lossa efteråt)

DC Inverter Package R32 Golv/Takmodell
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Montering: Anslut köldmedierören till inomhusdelen först och sedan till utomhus-
delen. Var försiktig vid böjning av rören. Drag inte åt muttrarna för hårt, annars
finns risk för läckage. Utomhusdelens köldmedierör förses med bomullsisolering
som skydd mot mekanisk åverkan under installation, underhåll och transport.

Artikel

Modell

Rörsnslutning
” Max

rörlängd
(m)

Max
höjdskillnad

mellan
inne-/utedel

(m)

Drän. rör
(ytterdiam.

x
väggtjocklek)

(mm)
Vätske-
ledning

Sug-
ledning

35 Innedel
35 Utedel 1/4

3/8 30 15

17×1.5

50 Innedel
50 Utedel 1/2 35 20

70 Innedel 
70 Utedel

3/8 5/8

50 25

85 Innedel
85 Utedel 50 25

100 Innedel
100 Utedel 1PH
100 Utedel 3PH

65 30

75 30

140 Innedel
140 Utedel 1PH
140 Utedel 3PH

75 30

160 Innedel
160 Utedel 3PH 75 30

Anslutningsrören förses med vattentät isolering. Väggtjocklek 0,5 - 1 mm,
som skall motså 6 MPa (se vidare text nästa sida) 
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KM rör innedel Låst mutter KM rör 
inne-/utedel

Gängad anslutningsmutter
för anslutning till utomhusdel

MomentnyckelFast nyckel
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Vid längre rör blir kyl- och värmeeffekten sämre.

Vid större höjdskillnader än 10 m mellan inomhus- och utomhusdel, måste olje-
fällor placeras var 6 m.

Behovet av oljefällor visas här:

(1) Utomhusdelen är under inomhusdelen. 
Det behövs inga oljefällor vid lägsta och högsta punkten på den vertikala ledningen:

Installera oljefälla
var 6:e m.

Oljefälla

Sugledning

Utomhusdel

Inomhusdel

(2) Utomhusdelen är över inomhusdelen.
Oljefälla måste installeras vid lägsta och högsta punkten på den vertikala ledningen:

DC Inverter Package R32 Golv/Takmodell

Utomhusdel

Inomhusdel

Oljefälla

Oljefälla

Sugledning

Installera oljefälla
var 6:e m.
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Dimensioner för att göra oljefällor: 

C

B

A

A B (mm) C (mm)
mm ”

12 1/2 26 150
16 5/8 33 150

3.2.3.2 Flaring av rör
(1). Kapa anslutningsröret med röravskärare. 

(2). Röröppningen skall vara nedåt. Tag bort grader på röret och se till att inget
hamnar i röret.

(3). Tag bort ventilkåpan på utomhusdeln och tag ut flaremuttern ur påsen för inomhus-
delens tillbehör. För flaremuttern över röret och använd flareverktyget för att forma
röranslutningen.

(4). Kontrollera så att det inte finns några sprickor på flareytan. 

3.2.3.3 Rörbockning
(1). Rörbockning utförs för hand. Se till att inga veck bildas. 

(2). Bocka inte röret i mer än 90°. 

(3). Om röret böjs eller rätas ut flera gånger blir det hårt och svårt att bocka (max 3 ggr).

DC Inverter Package R32 Golv/Takmodell

Räta ut röret genom att rulla ut det.
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(4). Bocka inte röret överdrivet, risk finns då att det
kan deformeras. Fig. visar hur man öppnar 
isoleringen och bockar det synliga röret.
Efter slutförd bockning för man tillbaka isolering
och tejpar slitsen.

3.2.3.4 Anslutning av rör mellan inomhus- och utomhusdel

ANMÄRKNING

①. Följ fig. för anslutning av köldmedierören. Använd både fast nycket och
momentnyckel.

②. Innan anslutning av den gängade muttern, för man på lite kylolja både 
invändigt och utvändigt på den, och skruvar fast den 3-4 varv. 

③. Kontrollera dragmomentet i tabellen, så att muttern inte dras åt för hårt och
den kan skadas och orsaka köldmedieläckage.

④. Kontrollera tätheten så att inget läckage finns, och för sedan på isoleringen.

⑤. Använd läcksökare eller såpvatten på både anslutning och isolering. 

⑥. Anslut sugledningen först och sedan vätskeledningen. 
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Rör
Isolering

Kniv

Slits

Kopparrör Kylolja (för att minska friktion på mutern)

Flaremutter
Kylolja (förbättrar tätheten)

Fast nyckel

Momentnyckel

Flaremutter

Rörkoppling
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Rördimension (”) Åtdragningsmoment (N·m)
1/4 15-30
3/8 35-40
1/2 45-50
5/8 60-65
3/4 70-75
7/8 80-85

Skruva på flaremuttern på utomhusdelens ventilanslutning.
Samma tillvägagångssätt gäller också för inomhusdelen.

Sugledning Vätskeledning

Rör-
koppling

eller
eller

3-vägsventil

3.2.3.5 Isolering av anslutning (endast inomhusdel)
För på isoleringen (tjock och smal) på anslutningarna. 

3.2.3.6 Tätning av knock-out hål
För modell med inbyggd ventil, som vid installation av rör går genom knock-out hål,
tätas det tomma utrymmet med bomullsisolering enligt figuren. 
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2-vägsventil

Utgång fram

Rörisolering
(smal) på röret

Vätskeledning Sugledning

Referens A Rörisolering
(tjock) på röret

Rörisolering

Referens A:
Denna del måste också isoleras 

Inget
mellanrum
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Anmärkning: Endast för utomhusdel 100 - 140

3.2.4 Anslutning av vacuumpump och täthetsprovning 
3.2.4.1 Vacuumpump

ANMÄRKNING

Försäkra er om att vacuumpumpens utblås inte når öppen låga och att utrymmet
är väl ventilerat. 

(1) Tag bort ventilhattarna för vätskeledning, sugledning och även serviceuttaget. 

(2) Anslut manometerslangen för lågtryck till manometern och sedan till sugledningens
serviceuttag. Ventilerna för sug- och vätskeledning skall vara stängda för att
minimera köldmedieläckage.

(3) Anslut vacuumslangen till vacuumpumpen. 

(4) Öppna lågtryckssidans vred på manometern och starta vacuumpumpen.
Under tiden skall högtryckssidans vred vara stängt, annars fungerar inte
utförandet av vucuumsugningen. 

(5) Tiden för vacuumsuhning beror på aggregatets kapacitet.

Modell Tid (min)
35 15
50 20

70-85-100 1PH - 100 3PH 30

140 1PH - 140 3PH - 160 3PH 45

DC Inverter Package R32 Golv/Takmodell
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Kontrollera lågtryckssidans manometervisning så att den visar -1,0 Mp (-75 cmHg),
om inte, så är det läckage någonstans.
Stäng manometervredet och stoppa vacuumpumpen.

(7) Vänta10 min och kontrollera så att manometervisninen inte ändras. 
Under tiden avläses manometertrycket på lågtryckssidan så att det inte är mer 
än 0,005 Mp (0,38 cmHg).

(8) Öppna sakta vätskesidans ventil och låt lite köldmedium komma in i röret, för att
balansera trycket och så att det inte kommer in luft då man tar bort slangen. 
Efter frånkoppling av manometerställ kan vätskesidans ventil öppnas helt.

(9) Sätt tillbaka ventilhattarna på vätske- och sugledningsventilerna. 

Anmärkning

På stora aggregatmodeller finns det srviceuttag på både vätske- och sugventiler.
Vid vacuumsugning av dessa storlekar, kan man ansluta slangar till båda uttagen,
för att påskynda evakueringen. 

3.2.4.2 Läcksökningsmetoder
Följande läcksökningsmetoder anses vara godtagbara för system med brandfarliga
köldmedier.
Elektroniska läcksökare skall användas för att spåra brandfarliga köldmedier,
men känsligheten kanske inte är godtagbar, eller instrumentet måste omkalibreras.
Läcksökningsutrustning måste kalibreras i köldmediefri omgivning.
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(6)

Lågtrycksmanometer

Lågtrycksvred

KM rör till inomhusdel

Vätskesideventil

Sugsideventil

Serviceventil

Ventilhattar

Slangar

Manometerställ

Högtrycksmanometer

Högtrycksvred
KM rör

Ventilhatt

Serviceventil

Ventilhatt

Ventilhatt

Schraderslang

Vacuumpump
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Försäkra er om att läcksökaren inte är i utsatt brandfarligt område, och att den
är lämplig för detta ändamål. Utrustningen skall ställas in i % LFL för köldmediet
och kalibreras till aktuellt köldmedium med lämplig procent gas (max 25%).

Läcksökningsvätskor kan användas med de flesta köldmedier, men vätskor som
innehåller klor måste undvikas, eftersom klor kan reagera med köldmediet och
korrodera med kopparrören.

Om man misttänker läckage, måste alla öppna lågor avlägsnas/släckas. Om en
läcka upptäckts som kräver hårdlödning, måste allt köldmedium i systemet 
återhämtas, eller isoleras (stänga ventilerna) i den del av systemet med läckage.
Spola systemet med nitrogen både före och under hårdlödning.

3.2.5 Tilläggsfyllning av köldmedium

ANMÄRKNING

Innan och under arbetet används en lämplig läcksökare för att övervaka arbets-
området och personal måste var uppmärksamma på att köldmediet är brandfarligt.
Försäkra er om att läcksökningsutrustningen är lämpad för brandfarliga gaser.
Den måste vara gnistfri och säker. 

Följande tabell visar mängden tilläggsfyllning.   

Artikel
Modell

Standard
rörlängd Tilläggsfyllning

35

5.0m 7.0m

16 g/m50
70

40 g/m

85
100 1PH
100 3PH

DC Inverter Package R32 Golv/Takmodell

Rörlängd
utan extra

fyllning (m) 

140 1PH
7.5m 9.5m 140 3PH

160 3PH
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3.2.6 Installation av kondensvattenledning
3.2.6.1 Inomhusdel
(1) Håll avledningen så kort som möjligt och lutande nedåt med minsta lutning 1/100,

för att unvika att det bildas luft i ledningen.

(2) Behåll samma rördimension eller större än anslutningen på aggregatet.  

(3) Montering enligt skiss nedan. Felaktigt montage kan medföra risk för läckage och
eventuella vattenskador. 

(4) Felaktig montering av kondensvattenledning

(5) Montering av kondensvattenledning.

a)Montage utförs enligt följande:

b) Anslut röret till kondensanslutningenpå inomhus
delen och använd tejp för att hålla det på plats.

DC Inverter Package R32 Golv/Takmodell

Kondensledning
utförd av installatör

Kondens ut
från inomhusdel

Extra isolering
(ej medlev.)

Isoleringstejp
(medlev.)

1.  Avledning med
fall nedåt.

2. Inga veck eller
böjar uppåt.

3. Ledningen får
inte sluta i vatten,
utan måste tömma
fritt.

Kondensvatten-
skål
Anslutning
Kondensvatten-
ledning



30

Drag åt klamern tills skruvhuvudet är
mindre än 4 mm från slangen.
①. - Metalklammer
②. - Kondensslang
③. - Grå tejp

Isolera klammer och slang med isoler-
material.
①. - Metallklammer
②. - Isolermaterial

c) Om kondensledningen behöver förlängas används eget material.

d) Efter anslutning av slang tejpas skarven på isoleringen. 

e) Placera el-förbindelseledningen tillsammans med kondensledningen.   

3.2.6.2 Anslutning av förlängd kondensvattenledning
(1) Anslut förlängningsslangen till den lokala ledningen. 

(2) Förbered den lokala ledningen till förlängningen enligt fig. i installationsskissen.  

Anm.: Kondensledningen utförs enligt fig. nedan med lutning nedåt. 

3.2.6.3 Dränering utomhus
(1) Om utomhusdelen är placerad under inomhusdelen utförs montage enl. följande. 

a) Slangen skall skall föras nedåt mot marken, och får inte sluta nedsänkt i vatten.
Förankra den mot vägg. 
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1. Montage rakt ner 2. Montage på höger sida

Kondensledning

b) Linda isoleringen nerifrån och uppåt.  

c) Hela kondensledningen måste isoleras och fästas mot vägg. 
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(2) Om utomhusdelen är placerad över inomhusdelen utförs montage enl. följande

a)Linda isoleringen nerifrån och uppåt.

b)Kondensledningens utgång genom vägg måste tätas, för att förhindra vatten
att komma in i rummet.

c) Klamma köldmedierören mot vägg.

DC Inverter Package R32 Golv/Takmodell

Tätas

Klammer

Kondensledning

Tätning
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3.2.6.4 Kontroll av kondensvattenledning
(1) Efter avslutad montering av kondensledningen, kontrolleras funktionen. 

(2) Häll lite vatten i kondensvattenskålen på höger sida enl. fig. för att kontrollera
att tömning sker utan problem.

Takmonerad

Golvmonterad

3.3 Elinstallation
3.3.1 Krav och noteringar för Elinstallation 

VARNING:

Elinstallationen har följande krav:

①. Elinstallationen måste utföras av behörig elektriker och enligt lokala föreskrifter 
samt anvisningarna i denna manual.
Förläng inte anslutningsledningen. Elmatningen måste vara försedd med
med arbetsbrytare.

②. Aggregatets driftström måste vara inom ramarna i denna manual.
Separat arbetsbrytare måste finnas för både inomhus- och utomhusdel.

DC Inverter Package R32 Golv/Takmodell
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Enheterna måste ha egna elmatningar och avsäkringar.

③. Aggregatet skall placeras minst 1,5 m från brandfarligt föremål.

④. Den elektriska förbindelseledningen mellan inomhus- och utomhusdel
måste förankras på ett säkert sätt.

⑤. Förbindelseledningen får inte komma i direkt kontakt med heta objekt,
som t ex skorstensstockar, varma rör etc. 

⑥. Elmatningsledning, kommunikationsledning och anslutningsledningar 
för inomhus- och utomhusdelar får inte utsättas för utvändigt tryck.
Drag aldrig, sträck eller böj elledningar.

⑦. Elmatningsledning, kommunikationsledning och anslutningsledningar 
för inomhus- och utomhusdelar får inte placeras på på metallbalkar.
vassa kanter eller vidröra vassa kanter.

⑧. Anslut elledningarna enligt elboxens elschema. Drag åt anslutningsskruvar.
Sönderdragna skruvar måste bytas ut. 

⑨. Använd elledningar som levererats med aggregatet. Byt inte ut elledningar
mot godtyckliga. Ändra inte på längden för terminal och elmatningsledningar.
Vid tveksamhet kontaktas leverantören. 

⑩. Ledningar till plint skall anslutas åtdragna. Lösa anslutningar är förbjudna.

⑪. Alla elledningar måste fästas på ett säkert sätt.

⑫. Skadade elledningar måste bytas ut.

DC Inverter Package R32 Golv/Takmodell
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3.3.2 Elektriska parametrar
3.3.2.1 Ledningsspecifikationer och avsäkringar

Modell
Spänning Säkring Brytar-

effekt

V/Ph/Hz A A mm2

Inomhus-
del

220-240V 1N~50Hz
208-230V 1N~60Hz 3.15 6 1.0

Modell Spänning

V/Ph/Hz A mm2

35
220-240V 1N~50Hz
208-230V 1N~60Hz

10 1.5
50 10 1.5
70 13 2.5
85 16 2.5

ANMÄRKNING:

① Säkring(ar) finns i elbox.

② Installera arbetsbrytare nära varje enhet (inomhus och utomhus). 

③ Arbetsbrytare och elledningar i tabellen baseras på max elförbrukning.

④ Elledningars specifikationer baseras på omgivande luft 40°C och fler-
kardelig kabel. 
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Min. 
ledningsarea
elanslutning

Brytar-
effekt

Min. 
ledningsarea
elanslutning

100 13 2.5
380-415V 3N~50Hz/60Hz140 16 2.5

160 16 2.5

⑤ Specifikationer för arbetsbrytare baseras på omgivande luft 40°C.
Vid andra förhållande refereras till gällande normer. 

⑥ Tvåledare 0.75mm² elledning för kommunikationskabel mellan inomhus-
och utomhusdel. Max kabellängd är 100 m. Välj lämplig längd efter lokala
förhållanden. Kommunikationsledningen får inte tvinnas. Enl. EN 55014 är
kabellängden 8 m.  
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⑦ Använd 2 x 0.75mm² ledningar som kommunikation för trådansluten
kontroll mellan inomhus- och utomhusdel. Max längd är 30 m.
Välj lämplig längd efter lokala förhållanden. Kommunikationsledningen
får inte tvinnas. Enl. EN 55014 är kabellängden 7,5m.

⑧ Ledningsarean för kommunikationsledning får inte understiga 0.75mm².

3.3.3 Anslutninge av elmatning och kommunikationsledning 
(1) Elledning 1-ledare (se fig.):

1). Avisolera ledningen c:a 25mm i slutet.
2). Lossa anslutningsskruven på plinten. 
3). Bocka ledningen så att den passar terminalinkopplingen. 
4). Forma kopparledningen till en ögla och ansluten den på plint. 

(2) Flerkardelig ledning (se fig.): 
1). Avisolera ledningen c:a 10 mm i slutet.
2). Lossa anslutningsskruven på plinten. 
3). Använd rund kabelsko eller klamma för anslutning.

4). Anslut och drag åt skruven.

DC Inverter Package R32 Golv/Takmodell
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10
 m

m

A Enkardelig B Flerkardelig

Lödfri
anslutning

Kabelisolering

25
 m

m

(3) Inkoppling av anslutningsledning och elmatning:
För in anslutningsledningen genom isolerslangen och fäst med klammer (se fig.) 

Varning

①. Innan arbeten påbörjas kontrolleras att inga spänningar finns fram till enheterna.

②. Passa in plintnummer och ledarnas färger med samma färger i inomhusdelen. 

③. Felaktig inkoppling kan leda till brända elkomponenter. 

④. Skruva åt anslutningarna ordentligt för att undvika brandrisk.

⑤. Använd klammer för att förankra ledningen över isolerslangen. 

⑥. Skyddsjordning måste alltid utföras.

DC Inverter Package R32 Golv/Takmodell

Skruv med
specialbricka

Rund
kardel

Elplint

Kardel

Skruv med
specialbricka

Kardeler

Elledning

Isolerslang

Isolerslang
Klammer

ly to the wiring box. Incomplete installation may lead to
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(4) Förbindelseledning mellan inomhus- och utomhusdel.
1-fas aggregat: 35-50-70-85 

L  N

Utomhusdel

L N

Inomhusdel

Trådansl.
Kontroll

L1N1

Brytare Brytare

Spänning:220-240V~50Hz/208-230V~

L  N

Utomhusdel

L N

Inomhusdel

N1

Spänning:220-240V~50Hz/208-230V~6

Brytare

35 Inomhusdel + 35 Utomhusdel
50 Inomhusdel + 50 Utomhusdel
①Elkabel 3×1.5mm² 
②Elkabel 3×1.0mm²
③Kommunikationsledning 2×0.75mm2

④Kommunikationsledning  2×0.75mm2

70 Inomhusdel + 70 Utomhusdel
85 Inomhusdel + 85 Utomhusdel
①Elkabel 3×2.5mm² 
②Elkabel 3×1.0mm²
③Kommunikationsledning 2×0.75mm² 
④Kommunikationsledning 2×0.75mm²
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Trådansl.
Kontroll

PE=Skyddsjord

PE=Skyddsjord

Spänning:220-240V~50Hz/208-230V~60Hz
PE=Skyddsjord

Spänning:220-240V~50Hz/208-230V~60Hz
PE=Skyddsjord
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1-fas aggregat: 100-140

L  N

Utomhusdel

L N

Inomhusdel

L  N

Brytare Brytare

Spänning:220-240V~50Hz/208-230V~60

PE

L  N

Utomhusdel

L N

Inomhusdel

L  N

Spänning:220-240V~50Hz/208-230V~60

Brytare

①Elkabel  3×4.0mm²
②Elkabel  3×1.0mm²
③Kommunikationsledning 2×0.75mm² 

④Kommunikationsledning 2×0.75mm² 

140 Inomhusdel + 140 Utomhusdel
①Elkabel  3×6.0mm²
②Elkabel  3×1.0mm²
③Kommunikationsledning 2×0.75mm² 

④Kommunikationsledning 2×0.75mm² 
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PE=Skyddsjord

PE=Skyddsjord

Spänning:220-240V~50Hz/208-230V~60Hz
PE=Skyddsjord

Spänning:220-240V~50Hz/208-230V~60Hz
PE=Skyddsjord

Trådansl.
Kontroll

Trådansl.
Kontroll

100 Inomhusdel + 100 Utomhusdel
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3-fas aggregat: 100-140-160 

Spänning:380-415V 3N ~ 50Hz/60Hz

Utomhusdel

Inomhusdel

Spänning:220-240V~50Hz/208-230V~60Hz

Brytare Brytare
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Spänning:380-415V 3N ~ 50Hz/60Hz

Utomhusdel

Inomhusdel

Brytare

Spänning:220-240V~ 50Hz/208-230V~60Hz

100 Inomhusdel + 100 Utomhusdel 3PH
140 Inomhusdel + 140 Utomhusdel 3PH
160 Inomhusdel + 160 Utomhusdel 3PH
①Elkabel 5×1.5mm²
②Elkabel 3×1.0mm²
③Kommunikationsledning 2×0.75mm²
④Kommunikationsledning 2×0.75mm²

PE=Skyddsjord PE=Skyddsjord

PE=Skyddsjord

Trådansl.
Kontroll

Trådansl.
Kontroll

PE=Skyddsjord
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(5) Elinstallation av inomhusdel och utomhusdel 

Varning

①. Elledingar skall ledas genom olika gummigenomföringar i elboxens hölje.  

②. Lägg inte anslutningsledningar och kommunikationsledningar till trådbunden
kontroll tillsammans, detta leder till felaktiga signaler. 

③. Elledningar med hög och låg spänning måste separeras och klammas separat.

④. Drag åt anslutningsskruvarna på både inomhus- och utomhusdel.
Glappkontakt kan orsaka fel.

⑤. Om anslutningarna på inomhus- och utomhusdel utförs fel, skadas anläggningen. 

⑥. Båda enheterna måste skyddsjordas.
⑦. Anslutningarna måste utföras enligt gällande bestämmelse och uppfylla

kraven för deras elförbrukning.

⑧. Vid 3-fas anslutning måste fasföljden kontrolleras så att de ansluts på rätt
plint. Vid felaktig fasföljd blir kompressordriften felaktig och skador kan uppstå.

1) Inomhusdel

Tag bort elboxens hölje och anslut elkablarna enligt markeringarna.

DC Inverter Package R32 Golv/Takmodell

Vänster sidopanel

Elbox

Vänster 
sidopanel
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2）Utomhusdel

Tag bort frontpanelen på utomhusdelen och för in av kommunikationsledningarna
och elmatningen till anslutningsplintarna.

1-fas aggregat: 35-50-70-85

a) Separerad elmatning:

b) Förenad elmatning:

1-fas aggregat: 100-140
a) Separerad elmatning: 

DC Inverter Package R32 Golv/Takmodell
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Elmatningen förs in i
det undre hålet.

Kommunikationsledningen
förs in i det övre hålet.

b)Förenad elmatning 1-fas aggregat.

Elmatningarna för utomhus- och
inomhusdel förs in i det undre hålet. 

3-fas aggregat: 100-140-160

a)Separerad elmatning.

DC Inverter Package R32 Golv/Takmodell

Kommunikationsledningen
förs in i det övre hålet.
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Endast 160 3PH

b) Förenad elmatning.

DC Inverter Package R32 Golv/Takmodell

Fastsättning på
rörisoleringen

Fästpunkt

Kommunikationsledning
Elmatning
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Endast 160 3PH 

Elmatningen måste fästas utmed höger sida för att eleminera kontakt  med 
köldmedierör.
Kommunikationsledningen mellan inomhus- och utomhusdel måste också 
utföras på samma sätt, men inte i kontakt med elmatningen.

DC Inverter Package R32 Golv/Takmodell

Fastsättning på
rörisoleringen

Fästpunkt

Kommunikationsledning
Elmatning
Förbindelseledning
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3.4 Efterkontroll
Efter installation kontrolleras följande:

Kontrollera Följande kan ske vid felaktig installation: 

Är enheterna installerade på ett säkert sätt? Enheterna kan lossna, vibrera eller
orsaka oljud.  

Är kondensvattenläckage utförd?   Är aggregatet skyddat från värmepåverkan?
 

Det kan bildas kondensdroppar.
 Fungerar kondensdräneringen?

 
Stopp kan orsaka vattenskador.

 
Stämmer spänningen med den angivna 
på dataskylten?

Felaktig drift eller risk för brända
komponenter.

 
Är elledningar och köldmedierör installerade
korrekt?

  
Är anläggningen skyddjordad?  Risk för elstötar.  
Stämmer elledningarnas utförande med
specifikationerna i manualen? 

 

Felaktig drift eller risk för brända
komponenter.

 
Finns det några hinder i vägen för luftintag-,
utblås för inomhus- och utomhusdel?

 
Kyleffekten kan påverkas.

 Finns anteckning över köldmedierörens
längd och köldmediefyllningens mängd? 

 

Köldmediemängden kan inte 
kontrolleras.

3.5 Provkörning
Förberedelser innan anslutning till spänning

(1) Ingen spänningssättning innan installationen är klar.
(2) Kontrollkretsarna är korrekta och alla elledningar är åtdragna vid anslutningarna.  
(3) Köldmedierörens anslutningsventiler är öppna.
(4) Enheterna skall vara rena på insidan. Tag bort irrelevanta objekt.
(5) Efter utförd kontroll monteras sidoplåten tillbaka.

Efter att anläggningen spänningssatts
(1) Om alla kontrollera ovan utförts, kan man spänningssätta anläggningen. 

.

(2) Om utomhustemperaturen överstiger 30°C kan inte värmedrift kontrolleras.
(3) Kontrollera att både inomhus- och utomhusdelarn fungerar normalt. 
(4) Om det låter som vätskeslag vid kompressordrift, stoppas aggregatet omgående.

Vänta till vevhusvärmarens uppvärmning är tillräcklig, och återstarta sedan
anläggningen igen.

(5) Kontrollera att inomhusdelens luftflöde är normal. 

DC Inverter Package R32 Golv/Takmodell

Felaktig drift eller risk för brända
komponenter.

(6) Tryck på fjärrkontrollens/trådbunda kontrollens swing-knapp eller fläkthastighetsval 
för att kontrollera att fläkten fungerar normalt.

ANMÄRKNING

① Om fjärrkontrollen används för stänga av aggregatet och omedelbart
startar det igen, återstartar kompressorn efter 3 minuter.
Detta gäller även om man trycker på ”ON/OFF” knappen. 

② Om det inte visas någon display på den trådbundna kontrollen,
beror detta sannerligen på att förbindelseledningen mellan inomhus-
delen och den trådbunda kontrollen inte är anslute, Kontrollera.

Läckage kan orsaka vattenskador.



EU FÖRORDNING 517/2014 - F-GASER

Aggregatet innehåller R32, en fluorerade växthusgas 
med global uppvärmningspotential (GWP) = 675.
Släpp inte ut R32 i atmosfären. 

 info@tpiab.com

35 1PH  kg 0,78 = 0,53 Tonn CO  eq.
50 1PH  kg 1,0   = 0,68 Tonn CO  eq.
70 1PH  kg 1,6   = 1,08 Tonn CO  eq.
85 1PH  kg 1,8   = 1,22 Tonn CO  eq.
100 1PH  kg 2,5   = 1,69 Tonn CO  eq.
140 1PH  kg 2,8   = 1,89 Tonn CO  eq.
100 3PH  kg 2,5   = 1,69 Tonn CO  eq.
140 3PH  kg 2,8   = 1,89 Tonn CO  eq.
160 3PH  kg 3,6   = 2,43 Tonn CO  eq.


