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1. Sikkerhet 
 

ADVARSEL  

- Denne maskinen må kun brukes med jordet strømtilførsel. Dersom det ikke finnes 

jordet strømtilførsel eller du er usikker skal maskinen ikke kobles til eller tas i 

bruk. 

- Les denne manualen nøye før du tar varmepumpen i bruk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Krav til installasjonen: 

- Monteringsstedet må være godt ventilert, tåle vannsøl, i skygge og krever en tilpasset 

strømforsyning, vanntilførsel og avløp. 

- Innedelen/varmeveksleren må plasseres i et garantert frostfritt rom. 

- Korrekt dimensjonert strømtilførsel og sikringsutstyr må garanteres av en autorisert 

elektriker og må være i overensstemmelse med lokale regler og reguleringer. 

- Monteringsstedet må tåle vektbelastningen utstyret medfører. 

- Montering og vedlikehold skal utføres av godkjent servicepersonell. 

 

- Dersom installasjon utføres av personer uten de nødvendige godkjenninger vil 

produsent og leverandør ikke ha noe juridisk ansvar for eventuelle skader på personer, 

interiør eller bygning osv. som følge av dette 

- Tilbehør må kun brukes som det er ment av produsenten og må aldri erstattes med 

uoriginale produkter. I så tilfelle vil produsenten ikke ha noe ansvar for skader eller 

funksjonsfeil som følge av dette 

 Merk: 

- Strømtilførselen må være i overensstemmelse med lokale regler og reguleringer. 

- Strømtilførselen skal være utstyrt med jordfeilbryter 

- Kontroller kontakter etter en halvtimes bruk. Dersom kontakter eller stikkere er varme 

må de kontrolleres og skiftes av en autorisert elektriker. 

- Den elektriske kontakten skal være minimum 180 cm over gulv, sprutsikkert og ute av 

rekkevidde for barn. 

- Dersom det oppstår skade på strømledninger skal varmepumpen stoppes og de skadde 

delene skiftes av autorisert elektriker. 

- Utedelen skal monteres fast og uten mulighet til å vibrere og lage støy som kan plage 

naboer og andre. 

- Sørg for at dreneringsrør er montert slik at det ikke vil føre til vannskader ved bruk. 

- Sørg for at monteringsstedet er godt ventilert i tilfelle en lekkasje av kjølemedium 

(gass).  

- Enheten bør monteres slik at den er beskyttet mot fukt og regn. 

- Dersom det skulle oppstå en gasslekkasje må det luftes ut snarest. Dersom gassen 

møter en varmekilde som f.eks. en panelovn e.l. kan det dannes en giftig gass. 
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2. Oppbygning 

2.1 Utvendig 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Viftegitter 

2. Vann inn 

3. Vann ut 

4. Trykkmanometer 

5. Vedlikeholdsdeksel 

6. Gjennomføring 

7. Fordamper 
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2.2 Innvendig 
 

 

 

1. Vifteblad    5.  Høytrykksbryter    9.    Varmeveksler 

2. Viftemotor    6.  Kompressor    10.  4-veisventil 

3. Økonomisator    7.  Gjennomstrømningsvakt    11.  Lavtrykksbryter 

4. Ekspansjonsventil    8.  Elektronikkboks    12.  Gass/Væske separator 

 

Denne oversikten er ment som en illustrasjon.  

Den eksakte oppbygningen vil variere fra modell til modell 
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3. Montering 
 

 

 MERK:  

 Det er noen plasseringer som kan medføre feilfunksjon: 

- Områder med mineralolje. 

- Dersom det er høyt saltinnhold i luften. F.eks. ved sjøen. 

- Områder med mye korrosiv gass i luften. F.eks. nær varme kilder. 

- Områder der den elektriske spenningen varierer veldig. 

- Steder med mye oljesprut/oljedamp. F.eks. på kjøkkenet. 

- Steder med mye elektromagnetiske forstyrrelser. 

- Steder med brennbar gass. 

- Steder med sure eller alkaliske gasser. 

- Andre steder med spesielle miljømessige påvirkninger. 

 

 

3.1 Valg av monteringssted 
 

- Enheten kan monteres på en balkong eller yttervegg, men husk at stedet må tåle vannsøl 

som følge av kondensering. 

- Pass på at det er godt med plass for montering og senere vedlikehold 

- Sørg for at det er god plass i front av utedelen. Den flytter mye luft. (Minst tre meter fri 

sikt og ingen buskas). 

- Varmepumpen må ha ubegrenset tilgang på frisk luft. 

- Tenk på hvordan du skal trekke rør og ledninger før monteringen starter. 

- Underlagt bør være flatt og vibrasjonsfritt og må tåle vekten av enheten. 

- Utedelen vil avgi mye luft og noe støy. Planlegg monteringssted nør med tanke på å ikke 

plage naboer eller deg selv. 

- Steder med svært høy spenning eller magnetiske felter bør unngås. 

- Det bør ikke renne vann på enheten (Fra tak e.l.). 

- Tenk også på muligheten for opphopning av snø og annet som kan blokker lufttilførselen 

eller luftutkastet. 

- Innedelen/varmeveksleren må plasseres i et garantert frostfritt rom. 
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3.2 Transport 
 

- Enhetens tyngdepunkt er ikke i senter. Ta det med i beregningen ved flytting av enheten. 

- Ikke hold eller løft i luftinntaksgitteret da det vil ta skade av dette. 

- Ikke berør viftebladet med hånd eller annet da det er stor fare for skade på enheten og deg 

selv. 

- Enheten må ikke legges ned eller holdes i en vinkel mer enn 45°. 

- Det anbefales å bruke en gaffeltruck eller kran for å flytte enheten for å unngå skader. 

- Planlegg transportruten før du begynner å flytte enheten 

 

 

 

3.3 Montering 
 

- Monteringen skal utføres av autorisert installatør/kjøletekniker. 

- Dersom monteringen er feil utført kan det resultere i vannlekkasjer, gasslekkasjer, støt og 

skader eller brann. 

- Monteringsflaten må være flat og tåle enhetens vekt. 

- Skru enheten godt fast og bruk gummiunderlag for å minimere vibrasjon og støy. 

- Fjern eventuelle hindringer for luftflyten. Enheten har et forbruk på opptil 2500m³ luft i 

timen. For liten tilgang på luft vil påvirke effekten negativt. 

- Dersom enheten monteres på et sted med sterk vind vil det kunne påvirke effekten 

negativt. Sørg i så fall for at vindretningen har samme retning som utblåsningsluften fra 

enheten. Det anbefales å sette opp skjerming dersom det er veldig vindutsatt på 

monteringsstedet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MERK: 

Dersom enheten skal flyttes til en ny lokasjon må demontering og 

montering gjøres av en erfaren montør. 

Dersom bruker gjør denne jobben selv vil produsent og leverandør 

ikke stå ansvarlig for uhell og skader som f.eks. lekkasjer, 

elektriske problemer, brann osv. 

Innedelen/varmeveksleren må plasseres i et garantert frostfritt 

rom. 

Dersom lengden på gassrørene mellom innedel og utedel forlenges 

utover de tre meter som følger med skal det etterfylles nødvendig 

mengde kuldemedie 
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3.4 Avstand til hindringer 
 

Sørg for god plass som indikert på figurene: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Monter gummidempere for å 

minimere vibrasjon og støy 

Front mot front Rygg mot rygg Samme retning 

Side ved side 
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3.5 Montering av vannrør 
 

1. For å redusere motstanden så mye som mulig anbefales det å minimere bruken av bend 

og benytte så stor rørdiameter som mulig. 

2. Sørg for at rør og slanger er helt rene ved montering for å unngå tilstopping etter oppstart. 

3. Utfør lekkasjetest etter montering av rør og slanger, før isolering. Se ekstra nøye på 

skrudde koblinger. 

4. Etter at rørtilkoblinger og lekkasjetest er utført bør alle rør og slanger isoleres godt for å 

minimere varmetap og hindre frostskader om vinteren. 

5. Ekspansjonstanken må monteres som det høyeste punktet i kretsen. Vannivået i 

ekspansjonstanken skal være minst 0,5m over resten av rørsystemet. 

6. Kontroller vanngjennomstrømningen for å sikre at det er full gjennomgang. 

7. Automatisk lufteventil må monteres på det høyeste punktet i vannkretsen for å hindre 

oppsamling av luft i kretsen. Luft i kretsen vil påvirke effekten negativt. 

8. Temperaturmåler og trykkmanometer bør monteres på både vann inn og vann ut for 

enkelt å kunne følge med på at systemet fungerer som det skal. 

 

3.6 Vannpåfylling og utlufting 
 

1. Lufteventil må monteres på det høyeste punktet i kretsen og tappeventil på det laveste. 

2. Vent med å skru på strømmen til anlegget etter montering. 

3. Når inntaksventilen blir åpnet vil systemet fylles med vann. Sørg for at lufteventilen er 

åpen slik at luften i kretsen kommer ut. En hveselyd vil kunne høres fra ventilen. 

4. Dobbeltsjekk alle koblinger for lekkasje. 

5. Start sirkulasjonspumpen for å trykksette kretsen og kontroller igjen for vannlekkasjer. 

6. Når luften er ute av kretsen vil lufteventilen bli stille og sirkulasjonspumpen kan stoppes. 

7. Du kan så forberede deg på å koble til enheten elektrisk og starte den opp. 

 

3.7 Antifrost 
 

1. Når utetemperaturen er kaldere 0°C må enheten alltid være påslått. 

2. Enheten er utstyrt med frostbeskyttelsesprogram og når omgivelsestemperaturen når den 

forhåndsinnstilte temperaturgrensen vil enheten starte vannpumpen og starte å varme for 

å forhindre frostskader i vannkretsen. (Dersom vannpumpen styres av varmepumpen) 

3. Dersom enheten skal være avslått i en lengre periode må du sørge for å drenere vannet i 

ekspansjonstanken og kretsen fullstendig for å hindre skader på kretsen. Denne type 

skader vil ikke være omfattet av garantien. 

 

 

 

 

 

 

ADVARSEL: 

Dersom ikke systemet dreneres fullstendig ved lengre tids avstengning 

kan det føre til uopprettelig skade på både rørsystem og varmepumpen! 
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4. Elektrisk 

4.1 Tilkobling 
 

 

4.2 Hovedkortets tilkoblinger 
 

 

Viktig: 

1. Varmepumpen skal ha en dedikert strømtilkobling som følger lokale forskrifter og 

regler. 

2. Varmepumpens strømtilførsel skal være jordet. 

3. Den elektriske tilkoblingen skal utføres av en autorisert elektriker og koblingsskjemaet 

må følges nøye. 

4. Jordfeilautomat skal benyttes og følge lokale forskrifter og regler. 

5. Ledninger for strømtilførsel og signalkabler bør strekkes pent og ordnet. De skal ikke 

krysse eller komme nær hverandre og heller ikke tilkoblingsrør eller ventilhus. 

6. Etter at all kabling er utført skal strømtilførselen skrus på og det elektriske systemet 

skal kontrolleres på nytt for å være sikker på at alt er i orden. 
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Pos. Beskrivelse  Pos. Beskrivelse  Pos. Beskrivelse 
A1 Faseleder  B1 Oppvarming av 

vannbeholder 

 C1 - 

A2 Jording  B2 Oppvarming av 

varmepumpen 

 C2 Reservert 

A3 Nøytralleder  B3 Kompressor 2  C3 Feilutgang 

   B4 Kompressor 1  C4 Oppvarming av veivaksel  

   B5 Varmekabel i bunnplate  C5 Høy lufthastighet 

   B6 4-veisventil 1  C6 Lav lufthastighet 

   B7 4-veisventil 2  C7 3-veisventil 

   B8 Faseleder  C8 Vannpumpe 

      C9 Faseleder 

Pos. Beskrivelse  Pos. Beskrivelse  Pos. Beskrivelse 
D1 Temperatur spole 1  E1 Temperatur gassutløp 2  F1 Reservert 

D2 Temperatur inntaksvann  E2 Temperatur 
varmeveksler utgang 1 

 F2 Reservert 

D3 Temperatur 

varmtvannsbeholder 

 E3 Temperatur 

varmeveksler inngang 2 

 F3 Reservert 

D4 Temperatur utløpsvann  E4 Temperatur 

varmeveksler utgang 2 

 F4 Faseskvensbryter 

D5 Omgivelsestemperatur  E5 Reservert  F5 Bryter (AC demand 

switch) 

D6 Temperatur gassutløp 1  E6 Reservert  F6 Nødbryter 

D7 Temperatur spole 2  E7 Jording  F7 Superkjøling i kjøling 

bryter 

D8 Reservert     F8 Lavtrykksbryter 2 

D9 Temperatur 
varmeveksler inntak 1 

    F9 Jording 

D10 Jording       

        
G1 Høytrykksbryter 2  H Programmeringskontakt    

G2 Lavtrykksbryter 1  I Elektronisk 

ekspansjonsventil 2 

   

G3 Høytrykksbryter 1  J Elektronisk 

ekspansjonsventil 1 

   

G4 Gjennomstrømningsvakt  K Tilkobling for 

kontrollpanel 

   

G5 Jording  L Sekundær trafo    

   M Primær trafo    

 

NB: Denne oversikten er kun for illustrasjon. Se koblingsskjema som er vedlagt hver enkelt 

varmepumpe for korrekt koblingsskjema. 

NB: Avhengig av modell er enkelte av tilkoblingene er ikke i bruk. 
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4.3 Adgang til elektronikk 

 
- Fjern skruene som holder toppdekselet og løft det av. 

- Fjern skruene som holder lokket på elektronikkboksen og løft det av. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toppdeksel 

Lokk for 

elektronikkboks 
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5. Bruk 

5.1 Beskrivelse av kontrollpanel 
 

 

 

Av/På:  Trykk her for å skru varmepumpen på eller av 

Meny:  Trykk her for å åpne menyen for innstillinger 

Tilbake:  Trykk her for å gå tilbake til forrige menybilde 

Opp:  I parameteroversikt:  Trykk her for å gå oppover i listen 

  I parameterinnstilling: Trykk her for å øke verdien 

Ned:  I parameteroversikt: Trykk her for å gå nedover i listen 

  I parameterinnstilling:  Trykk her for å senke verdien 

Bekreft: I parameteroversikt: Trykk her for å åpne det valgte parameteret 

  I parameterinnstilling:  Trykk her for å Lagre etter å ha justert parameterverdien 

 

 

 

Av/På 

Bekreft 

Ned 

Opp 

Tilbake 

Meny 
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5.2 Bruk av kontrollpanel 
1. Oppstart: 

Når strømmen blir slått på vil kontrollpanelet lyse opp og en velkomsthilsen vil bli vist. 

 

 

 

 

 

2. Starte varmepumpen: 

Trykk Av/På-knappen. Kontrollpanelet går inn i oppstartsmodus og viser innstilt 

program, temperaturinnstillinger og tiden. 

 

 

 

 

 

 

3. Innstilling av program: 

a. Trykk «Prg» (Meny) for å åpne menyen. Trykk så  (Bekreft) for å åpne 

programinnstillingene. 

b. Trykk  igjen for å åpne menyen for å velge program. 

c. Trykk  igjen for å åpne muligheten for å endre program. 

d. Trykk  eller for å velge program. Trykk til slutt  for å lagre valget. 
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4. Justering av temperaturinnstilling: 

a. Åpne menyen for programvalg som vist i forrige punkt. Trykk  for å velge 

temperaturparameteret. 

b. Trykk  for å åpne menyen for justering av innstilt temperatur. 

Temperturangivelsen blinker. 

c. Trykk  eller  for å justere innstilt temperatur. Trykk til slutt «Esc» (Tilbake) 

for å lagre og gå tilbake. 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Parametervisning: 

a. Åpne menyen som vist i punkt 3. Trykk  for å velge «Unit status» 

(parameteroversikt) 

b. Trykk  for å åpne parameteroversikten. 

c. Trykk  eller  for å gå side for side oppover eller nedover i menyen. 

d. Se tabellen lengst ned i dette kapittelet for oversikt over tilgjengelige parametere. 
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6. Innstilling av kalender og klokke: 

a. Åpne hovedmenyen som vist i punkt 3. Trykk  for å velge «time settings» 

(tidsinnstillinger). 

b. Trykk  for å åpne menyen for å stille kalenderen. 

c. Trykk . Året vil blinke. Trykk  eller  for å velge år. Trykk så  for å 

bekrefte og gå videre til måned. Trykk  eller  for å velge måned. Trykk så  

for å bekrefte og gå videre til dato. Trykk  eller  for å velge dato. Trykk så  

for å bekrefte. 

d. Klokken stilles på samme måte som kalenderen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Skjermlås: 

a. Trykk og hold «Esc» inne i 5 sekunder når standardskjermen vises. Da vil 

panelet bli låst og ingen knapper vil fungere. 

b. Trykk og hold «Esc» inne i 5 sekunder på nytt for å låse opp panelet. 
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8. Parameterinnstilling: 

a. Åpne hovedmenyen. Trykk og hold  i 10 sekunder for å åpne muligheten for 

parameterinnstillinger. 

b. Trykk  igjen for å åpne menyen for parameterinnstillinger 

c. Trykk  eller  for å bla opp eller ned og velg parameteret du ønsker å justere 

ved å trykke . Valgt parameter vil blinke. Trykk  eller  for å endre verdien. 

Trykk til slutt «Esc» for å lagre og avslutte. 

NB: Dette bør kun utføres under kyndig veiledning av leverandør eller servicepersonell.

  

 

 

Parameter Betydning Måleområde 

AC in T Temperatur på inntaksvann til varmepumpen -30 til 99°C 

AC out T Temperatur på utløpsvann fra varmepumpen -30 til 99°C 

HW in T Temperatur på varmtvann inntak -30 til 99°C 

HW out T Temperatur på varmtvann utløp -30 til 99°C 

Coil 1 T Temperatur på fordamperkrets 1  -30 til 99°C 

Coil 2 T Temperatur på fordamperkrets 2 -30 til 99°C 

Discharge 1 T Temperatur på gassutløp 1 0 til 125°C 

Discharge 2 T Temperatur på gassutløp 2 0 til 125°C 

Eco 1 in T Temperatur på inntak varmeveksler 1 -30 til 99°C 

Eco 1 out T Temperatur på utløp varmeveksler 1 -30 til 99°C 

Eco 2 in T Temperatur på inntak varmeveksler 2 -30 til 99°C 

Eco 2 out T Temperatur på utløp varmeveksler 2 -30 til 99°C 

Ambient T Omgivelsestemperatur -30 til 99°C 

EEV1 Trinn på elektronisk ekspansjonsventil 1 5P til 470P 

EEV2 Trinn på elektronisk ekspansjonsventil 2 5P til 470P 
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9. Parametre som kan justeres: 

 

Parameter Parameter meaning Setting range Default 
Cool set T Set temp of the air conditioning 

cooling 

8-25°C 12°C 

Heat set T Set temp of the air conditioning 
heating 

30-60°C 43°C 

HW set T Set temp of hot water tank 30-60°C 53°C 

AC set ΔT Delta temp of the air conditioning 

setting 

2-10°C 5°C 

HW set ΔT Delta temp of the hot water setting 2-10°C 5°C 

ΔT Temp setting of the temp 

compensation 

0-10°C 0°C 

Elc. H on T The ambient temp to allow the 

opening of the electric heater 

-10-20°C 10°C 

Min. Defrost Minimum defrosting interval 10-60 min 30 min 

Max. Defrost Defrosting duration 5-15 min 8 min 

Defrost exit T The coil temp to exit from the 

defrosting 

15-25°C 15°C 

EEV Open The electronic expansion valve 
opening 

1-60 Reading*8 

Target Super T Target superheat -15-15°C 0°C 

Discharge Set Discharge temp setting 30-125°C 90°C 

Discharge T1 The target value 1 of the 

discharge temp 

30-125°C 40°C 

Discharge T2 The target value 2 of the 

discharge temp 

30-125°C 95°C 

System 

number 

System number 1/2 2 

Elc. Ac Electric heater for air 

conditioning 

Yes/No Yes 

Elc. HW Electric heater for hot water Yes/No Yes 

Set T adjust Set temperature calibration Yes/No Yes 

COMP 
standard 

Temp compensation standard -10-20°C 0°C 

Heating Mode Function Triple function/  

heating 

Triple 

function 

EEV standard Expansion valve standard 10-20 10 

EEV ambient T Expansion valve ambient temp 2-25°C 21°C 

EEV ΔT Expansion valve delta temp 1-10°C 2°C 

Defrost ΔT Defrosting temperature 

difference 

1-20°C 7°C 

Defrost Timer Temp to start the defrosting -10-0°C -3°C 
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6. Testkjøring 

6.1 Kontroll før testkjøring 
 

1. Kontroller at varmepumpen er korrekt montert 

2. Kontroller rørsystem og elektrisk system 

3. Kontroller avløp 

4. Kontroller isolasjonen 

5. Kontroller at jording er i orden 

6. Kontroller at tilførselsspenning er korrekt ifølge merkelapp på enheten 

7. Kontroller at det ikke er noe som sperrer for luftinntak eller -utkast 

8. Kontroller at det ikke finnes luftlommer i vannkretsen 

9. Kontroller at alle ventiler i vanntilførsel er åpnet 

10. Kontroller at vanntrykket inn er minimum 0,15MPa 

 

6.2 Testkjøring 
 

Når alt er kontrollert og funnet i orden kan strømforsyningen tilkobles og varmepumpen 

kan startes. 

Kontroller følgende under testkjøringen: 

1. At varmepumpen fungerer som forutsatt, at den produserer varme eller kjøling. 

2. At vanntilkoblinger er tette 

3. At viften går jevnt og stille 

4. At det ikke er unormale lyder eller vibrasjoner fra varmepumpen 

5. At kontrollpanelet og knappene fungerer og at det er lys i kontrollpanelet 

6. At det ikke er vibrasjonslyder fra rørsystemet 

7. At det ikke er varmgang i elektriske ledninger eller kontakter 

Dersom alt det ovenstående er i orden kan varmepumpen settes i normal bruk. 
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7. Funksjon og ytelse 

7.1 Ting som kan skje under bruk 
 

1. Forsinkelse ved start:  

Dersom varmepumpen stoppes eller det blir et strømbrudd er det en innebygget 

forsinkelse på 3 minutter før den vil starte opp igjen. Dette er for å beskytte 

kompressoren mot unødvendige påkjenninger. 

2. Avriming:  

Når det er under ca +5°C og spesielt ved høy luftfuktighet vil det dannes rim på 

utedelens fordamper. Dette vil påvirke ytelsen negativt. Derfor vil varmepumpen 

automatisk avrime ved behov. 

Når den avrimer vil viften stoppe og det kan forekomme at det damper fra 

fordamperen. Dette er helt normalt. 

3. Frostbeskyttelse: 

▪ Dersom enheten er i standbymodus om vinteren vil den fra tid til annen 

starte sirkulasjonspumpen og noen ganger kompressoren for en kort stund. 

Dette er for å forhindre at vannet fryser og skader varmepumpen.  

▪ Enheten må alltid være tilkoblet strømforsyningen om vinteren slik at den 

kan foreta disse foranstaltningene mot frostskader. 

▪ Dersom enheten ikke skal brukes i en lengre periode må 

sirkulasjonssystemet dreneres fullstendig for vann før strømtilførselen blir 

kuttet. 

4. Feilmeldinger: 

▪ Dersom varmepumpen plutselig stopper under drift må du snarest mulig 

kontrollere om det er feilmeldinger i displayet og avgjøre om det kreves tiltak. 

▪ Dersom det er feilmelding i displayet bør du snarest kontakte 

servicepersonell eller leverandør for å løse problemet. 

▪ Se feilkodetabellen i kapittel 8 for betydning av feilkoden. 

5. Skjermlås: 

Dersom du ikke får skjermen til å virke under drift må du kontrollere om skjermen 

er låst før du kontakter service. Se kapittel 5.2 punkt 7. 

 

7.2 Bemerkninger 
 

- Sørg for at enheten har ubegrenset tilgang på luft til enhver tid. Luftinntak eller luftutkast 

må ikke under noen omstendighet blokkeres. 

- Innedelen/varmeveksleren må plasseres i et garantert frostfritt rom. 

- Det anbefales å stille inn en moderat vanntemperatur i stedet for en veldig høy 

vanntemperatur. Svært høy vanntemperatur vil øke strømforbruket og vil også kunne 

påvirke levetiden til varmepumpen. 

- Dersom du hører unormalt mye lyd eller vibrasjon fra enheten må du kontakte 

servicepersonell eller leverandør snarest mulig. 

- Dersom du får problemer under bruk bør du kontakte servicepersonell eller leverandør. 

Ikke forsøk å åpne eller reparere varmepumpen på egen hånd. 
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7.3 Data 

 
Modell 12,5kw 17kw 

Varmekapasitet (*) 12,5kw 17kw 

Effektforbruk (*) 3kw 4,05kw 

Varmekapasitet (**) 7,2kw 10kw 

Effektforbruk (**) 2,4kw 3,3kw 

COP 4,5 4,5 

COP 3,3 3,3 

Strømtilførsel 220V/1fas/50Hz 

Vanngjennomstrømning 5-8m³/t 5-8m³/t 

Støynivå 52db 54db 

Vanntilkoblinger 50mm 50mm 

Størrelse (Utedel) 1063mm/422mm/860mm 

Pakkestørrelse (Utedel) 1190mm/510mm/1010mm 

Størrelse (Innedel) 500mm/252mm/700mm 

Pakkestørrelse (Innedel) 560mm/310mm/760mm 

 

(*): Lufttemperatur 7°C / Vanntemperatur 27°C 

(**): Lufttemperatur -12°C / Vanntemperatur 27°C 
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8. Feilsøking og vedlikehold 

8.1 Feilkodeoversikt 
 

Feilkode Betydning Bemerkning 

P01 Feil på vanntilførsel til varmepumpe Kan slettes 

P02 Feil på vann utløp fra varmepumpe Kan slettes 

P03 Feil på vannbeholder Kan slettes 

P05 Feil på tempføler fordamperkrets 1 Kan slettes 

P06 Feil på tempføler fordamperkrets 2 Kan slettes 

P07 Feil på tempføler gassutløp 1 Kan slettes 

P08 Feil på tempføler gassutløp 2 Kan slettes 

P09 Feil på tempføler varmeveksler inntak 1 Kan slettes 

P10 Feil på tempføler varmeveksler utløp 1 Kan slettes 

P11 Feil på tempføler varmeveksler inntak 2 Kan slettes 

P12 Feil på tempføler varmeveksler utløp 2 Kan slettes 

P13 Feil på tempføler for omgivelsestemperatur Kan slettes 

E01 Fasefeil Kan slettes 

E02 Feil på vanngjennomstrømning Kan slettes 

E03 Feil på varmtvannsgjennomstrømning Kan slettes 

E04 Feil på høytrykksbryter 1 Kan ikke slettes hvis feilen 
forekommer 3 ganger på en time 

E05 Feil på lavtrykksbryter 1 Kan ikke slettes hvis feilen 
forekommer 3 ganger på en time 

E06 Feil på høytrykksbryter 2 Kan ikke slettes hvis feilen 
forekommer 3 ganger på en time 

E07 Feil på lavtrykksbryter 2 Kan ikke slettes hvis feilen 
forekommer 3 ganger på en time 

E08 Overtemperaturbeskyttelse utløpsgass 1 Kan ikke slettes hvis feilen 
forekommer 3 ganger på en time 

E09 Overtemperaturbeskyttelse utløpsgass 2 Kan ikke slettes hvis feilen 
forekommer 3 ganger på en time 

E10 Undertemperaturbeskyttelse vannutløp ved 
kjøling 

Kan slettes 

E11 Undertemperautrbeskyttelse ved kjøling Kan slettes 

E12 Overdreven kjøling krets 1 
temperaturbeskyttelse 

Kan slettes 

E13 Overdreven kjøling krets 2 
temperaturbeskyttelse 

Kan slettes 

E14 Beskyttelse mot for lav 
omgivelsestemperatur ved kjøling 

Kan slettes 

E15 Beskyttelse mot for høy 
omgivelsestemperatur ved varming 

Kan slettes 

E16 Feil på antifrost (Aircondition) Kan slettes 

E17 Feil på antifrost (Varmtvann) Kan slettes 

E00 Kommunikasjonsfeil Kan slettes 

E99 Stoppfeil Kan slettes etter rengjøring 
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8.2 Hvordan håndtere feil 
- Dersom det forekommer feil og varmepumpen stopper bør servicepersonell eller leverandør 

kontaktes. Ikke forsøk å demontere eller reparere varmepumpen på egenhånd. 

- Ved feil skal varmepumpen stoppes for å unngå at skaden øker i omfang. 

 

8.3 Rengjøring 
- Varmepumpen må stoppes og strømtilførselen kobles fra før rengjøring. 

- Pass godt på å ikke skade temperaturfølerne under rengjøring. 

- Vær forsiktig med fordamperens finner. De kan lett skades og er skarpe. 

- Kontroller luftinntak og luftutkast hyppig for å sikre god lufttilgang. 

 

8.4 Vedlikehold 
- Før oppstart etter vintersesong eller lengre ståtid må du påse at det er god lufttilgang. 

- Rengjør vannfilteret ofte for å sikre en god vanngjennomstrømning. 

- Dersom du får feilmelding som tilsier for lav vanngjennomstrømning kontroller 

vannfilteret og rengjør det. 

- Før oppstart etter vintersesong eller lengre ståtid må du se til at enheten er ren for å sikre 

god ytelse. 

- Ved montering i snørike områder bør utedelen monteres i en slik høyde over bakken at 

lufttilførsel og luftutkast ikke hindres av snø. 

 

8.5 Service 
Dersom varmepumpen ikke fungerer som den skal må den stoppes og strømtilførselen 

frakobles. Kontakt så servicepersonell eller leverandør. 
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9. Koblingsskjema 
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10. Egne notater 
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Bassengustyr AS 
Skinmoveien 2 3270 Larvik 

Salg: Daniel: 4040 3314 / Nils: 900 99 999 
Teknisk support: Bjørn: 980 89 999 / Torbjørn: 900 85 000 

www.bassengutstyr.no     post@bassengutstyr.no 


