
Fotovoltaïsche DC/AC Split System airconditioner 

Installatiehandleiding 
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Tabel van herzieningen 

Tabel van herzieningen 
Herzieningsdatum Reden voor herziening Herziening door 
10 november Eerste schrijven George Abernathy 
14 december Bijwerking ISC-specificatie George Abernathy 

Model Toepasbaarheid 

Deze handleiding is van toepassing op de volgende modellen 

Tabel van modellen 
Model NOWA2-ACDCBLW- 12K NOWA1-ACDCBLW- 18K NOWA1-ACDCBLW- 

24K 
Binnenunit NOA2-ACDCBLW-12K NOA1-ACDCBLW-18K NOA1-ACDCBLW-24K 
Buitenunit NOA3-ACDCBLW-12K NOA3-ACDCBLW-18K NOB2-ACDCBLW-24K 

Accessoires 
Geleverde componenten 

Nummer Hoeveelhe
 

Naam 
1 1 Binnenunit 
2 1 Binnenunit Montageplaat 
3 1 Afstandsbediening 
4 2 AAA batterij 
5 1 Aansluitkabel 3 meter 
6 1 Buitenunit 
7 1 Verbindingspijp 3 meter 
8 1 Verbindingsdraad 3 meter 
9 1 Wikkelband weerbescherming 
10 1 Afvoerbuis 1,5 meter 15 mm diameter 
11 1 Muurhuls 
12 1 Stopverf 
13 1 Gebruikershandleiding 
14 1 Installatiehandleiding 
15 1 MC 4 stijl connector set voor buitenunit 



Beschrijving van de apparatuur 

De apparatuur bestaat uit een binnenunit en een buitenunit voor airconditioning. Het 
systeem produceert naar behoefte verwarming of koeling. 

Het systeem kan op verschillende manieren worden gevoed. 

Alleen op zonne-energie. Het zal opstarten en werken op alleen de zonne-energie. 

Door DC zonne-energie en een kleine hoeveelheid AC 240 Volt stroom. 

Door AC 240 volt alleen. Dit zou 's nachts van toepassing zijn. 

De installatie is hetzelfde als een standaard split system airconditioner met toevoeging 
van Solar PV modules om de DC input te leveren. 

Het systeem wordt bediend met een optische afstandsbediening. 

Zonne ACDC Hybride omvormer zonne airconditioner structuur 

Beeldscherm & Wifi 

Gelijkstroommotor 

Solar Mppt en Booster- 

ODU Hoofdcontroller 

DC ventilator Motor 

Inverter DC Compressor 



 

Referentie normen 

De hier genoemde normen zijn mogelijk niet alle van toepassing. Controleer lokale en nationale 
normen voor aanvullende toepasbaarheid. Controleer de laatste herzieningen en clausules. 

Normen 
AS/NZS 1319 
AS/NZS 1571 
AS/ NZS 3000 
Vanaf NZS 3500 
AS/NZS 4777 
AS/NZS 5033 
AS/NZS 5149 
IEC 62109 
National construction code volume 3 plumbing code of Australia. 
Praktijkcode koelmiddelbehandeling Australië en Nieuw-Zeeland, deel 2 
US Electrical code NEC 2005 Artikel 690.5 Aardlekbeveiliging 

Disclaimer 

Deze apparatuur vereist de behandeling en installatie van gassen onder hoge druk en gevaarlijke 
niveaus van wissel- en gelijkspanning. Alleen gekwalificeerd personeel mag deze apparatuur 
installeren. 

Persoonlijke beschermingsmiddelen (PPE) moeten worden gebruikt tijdens de installatie van deze 
apparatuur. Er moet voor worden gezorgd dat alle vereiste persoonlijke beschermingsmiddelen en 
voorzorgsmaatregelen worden genomen. De fabrikant en wederverkopers van deze apparatuur 
aanvaarden geen verantwoordelijkheid voor het niet correct beschermen van personeel. Alle 
aanbevelingen zijn slechts bedoeld als advies. 

De verwijzingen naar normen in deze handleiding zijn adviserend. Indien niet alle toepasselijke 
normen worden gevolgd, vervalt de garantie op de apparatuur. 

Alle elektrische werkzaamheden moeten worden uitgevoerd door een bevoegd technicus volgens de 
plaatselijke voorschriften en de instructies in deze handleiding. 

De afbeeldingen in deze handleiding dienen ter verduidelijking. De werkelijke vorm van uw toestellen 
kan enigszins afwijken. 

Gebruikte symbolen 

Algemene waarschuwingen pas op voor een gevaar en neem preventieve 
maatregelen 

Bevriezing en vorst, pas op voor ontsnappend koelmiddel en neem preventieve 
maatregelen 

Hoogspanning of elektrische schok. Zorg ervoor dat alle elektrische circuits niet 
onder spanning staan. 

Explosiegevaar, hoge druk gassen gebruikt bij testen en gebruik 



 

 
Veiligheidsmaatregelen 

 
Alle elektrische werkzaamheden moeten worden uitgevoerd door een bevoegd technicus volgens de 
plaatselijke voorschriften en de instructies in deze handleiding. 
De installatie moet worden uitgevoerd door een erkende dealer of specialist. Een gebrekkige 
installatie kan waterlekkage, elektrische schokken of brand veroorzaken. 
Voordat u dit apparaat installeert, wijzigt of onderhoudt, moet de hoofdschakelaar in de UIT-stand 
staan. Er kan meer dan één uitschakelaar zijn. Vergrendel het apparaat en voorzie het van een 
geschikt waarschuwingslabel. 
Nooit stroom leveren aan het toestel tenzij alle bedrading en leidingen zijn voltooid, opnieuw 
aangesloten en gecontroleerd. 
Dit systeem heeft gevaarlijke elektrische spanningen. Zorg ervoor dat alle bedrading voldoet aan 
deze handleiding en de plaatselijke voorschriften. 
Het toestel en het zonnesysteem moeten worden geaard volgens de plaatselijke elektriciteits- en 
bouwvoorschriften. 
Er moeten compatibele connectoren van het type MC 4 worden gebruikt. 

Laat kinderen niet met de airconditioner spelen. Kinderen moeten altijd onder toezicht staan in de 
buurt van het apparaat. 
Neem contact op met een erkende onderhoudsmonteur voor reparatie of onderhoud van dit toestel. 

Gebruik alleen de meegeleverde accessoires, onderdelen en gespecificeerde onderdelen voor de 
installatie.Het gebruik van nietstandaardonderdelen kan waterlekkage, elektrische schokken, brand 
en een defect van het toestel veroorzaken. Installeer het toestel op een stevige plaats die het gewicht 
van het toestel kan dragen. Als de gekozen plaats het gewicht van het toestel niet kan dragen, of als 
de installatie niet correct gebeurt, kan het toestel vallen en ernstig letsel en schade veroorzaken. 
Volg bij alle elektrische werkzaamheden alle plaatselijke en nationale bedradingsnormen, 
voorschriften en de installatiehandleiding. 
De eenheid moet worden gevoed door een speciaal circuit met een lekstroom- en 
lekstroombeveiliging. 

Gebruik voor alle elektrische werkzaamheden de gespecificeerde kabels. Sluit de kabels goed aan en 
klem ze stevig vast om te voorkomen dat externe krachten de elektrische aansluitingen beschadigen. 
Onjuiste elektrische aansluitingen kunnen oververhitting en brand veroorzaken en kunnen ook 
elektrische schokken veroorzaken. 
Alle bedrading moet goed zijn aangelegd, zodat het deksel van de besturingskaart goed kan sluiten. 
Als het deksel van de besturingskaart niet goed sluit, kan dit leiden tot corrosie en kunnen de 
aansluitpunten op de klemmenstrook warm worden, vlam vatten of een elektrische schok 
veroorzaken. 
In bepaalde functionele omgevingen, zoals keukens, serverruimten, enz. wordt het gebruik van 
speciaal ontworpen airconditioningunits ten zeerste aanbevolen. 
Bij toestellen met een elektrische hulpverwarming mag het toestel niet binnen 1 meter van brandbare 
materialen worden geïnstalleerd. 
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Installeer het toestel niet op een plaats waar brandbaar gas kan lekken. Als zich brandbaar gas rond 
het toestel ophoopt, kan dit brand veroorzaken. 
Installeer deze airconditioner niet in een vochtige ruimte zoals een badkamer of wasruimte. Te 
veel blootstelling aan water kan kortsluiting van elektrische componenten veroorzaken. 
Dit product moet naar behoren worden geaard en geïnstalleerd met een aardlekschakelaar. 
Doet u dit niet, dan kan dit leiden tot letsel, een elektrische schok of de dood. 
Leg de afvoerleidingen aan volgens de plaatselijke en nationale voorschriften en voldoe aan de eisen 
van de nationale bouwvoorschriften. 
Deze airconditioner bevat gefluoreerde gassen. Zie voor specifieke informatie over het soort gas 
het/de etiket(ten) op de buitenunit. 
De buitenbedrijfstelling en verwijdering van deze eenheid moet worden uitgevoerd door een 
gecertificeerde technicus, in overeenstemming met de praktijkcode voor het omgaan met 
koelmiddelen. 
Wanneer het toestel op lekken wordt gecontroleerd, wordt ten zeerste aanbevolen alle controles goed 
bij te houden.



 

Montage-instructies voor de binnenunit 

Voor de installatie: 

Voordat u de binnenunit installeert, raadpleegt u het etiket op de productdoos om er zeker 
van te zijn dat het modelnummer van de binnenunit overeenkomt met het modelnummer van 
de buitenunit. 

Voordat u de binnenunit installeert, moet u een geschikte locatie kiezen. De volgende lijst 
helpt u bij het kiezen van een geschikte locatie voor het apparaat. 

De juiste installatielocaties voldoen aan het volgende: 

Goede luchtcirculatie 

Geschikte afvoer 

Het geluid van het toestel zal andere mensen niet storen 

Vorm en stevige locatie en de locatie zal niet trillen 

Sterk genoeg om het gewicht van het toestel te dragen 

Ten minste één meter verwijderd van alle andere elektrische apparaten (bv. TV-radio, 
computer). 

installeer het toestel niet op de volgende plaatsen: 

Nabij een bron van warmte, stoom of brandbaar gas 

In de buurt van brandbare voorwerpen zoals gordijnen of kleding 

In de buurt van obstakels die de luchtcirculatie kunnen blokkeren 

Bij deuropeningen 

Op een plaats met direct zonlicht 

Opmerking over het gat in de muur: 

Als er geen vaste koelmiddelleidingen zijn: 

Bij het kiezen van een plaats moet u voldoende ruimte in het gat in de muur overlaten 
voor de leidingen, de isolatie ervan, de afvoerbuis en de signaalbedrading. De 
standaardpositie voor alle leidingen is rechts van de binnenunit. (met het gezicht naar 
de unit). 

De binnenunit bevat een voorlading inert gas. Wees voorzichtig bij het buigen van 
slangen en het afvoeren van dit gas. 

Selecteer de locatie voor de binnenunit. Controleer of de locatie geschikt is voor 
leidingdoorvoer door de muur. Controleer of er geen bedrading of leidingen 
worden beïnvloed door de plaats van de leidingdoorvoer. 

Gebruik een draadzoeker om de draadeinden te lokaliseren om onnodige schade aan de 



 

muur te voorkomen. Koperen leidingen moeten afzonderlijk worden geïsoleerd. 

Kies een plaats die niet naast een warmtebron ligt en die voldoende luchtstroom door de 
kamer toelaat. 

Voor de binnenunit zijn de volgende afstanden nodig 

Vrije ruimte binnenunit 
Boven 150 mm 
Linkerzijde 120 mm 
Rechterkant 120 mm 
Onder 230 mm 



 

 

 
Monteer de montageplaat van de binnenunit op een stevige ondergrond die voldoende dicht is 
om ongewenste geluiden en trillingen te voorkomen. 

Stel de montageplaat waterpas en zet hem vast met de juiste ankers. 

  

1 5cm, 5.9 in I 

2,3m (905Snl 

Meet en boor het gat voor de leidingdoorvoer. 



 

Het binnengat moet hoger zijn dan het buitengat, zodat het condenswater kan weglopen. 

  

Montage-instructies voor de buitenunit 

Installeer indien nodig de condensafvoer. De buitenunit zal water condenseren wanneer het 
systeem in de verwarmingsmodus staat. Raadpleeg de plaatselijke voorschriften voor 
afvoeraansluitingen. 

Monteer het toestel op een goedgekeurde muurbeugel en zet het vast of monteer het toestel 
op een stevig waterdicht oppervlak en zet het vast. 

  

Vereiste vrije ruimte voor de buitenunit 

Buitenunit Afstanden 
Boven 500 mm 
Links 300 mm 
Rechts 60 mm 
Onder 200 
Achter 300   

Zorg ervoor dat de afvoerslang 
niet te hoog is. 



 

Kies een plaats die voldoende luchtstroom toelaat en vrij is van obstructies. 

 

Specificaties koelmiddelleidingen  

Het systeem heeft een maximale omgevingstemperatuur van 58 graden Celsius. De maximale 
druk is 3541 Kpa / 514 Psig. 

Leidingen moeten worden gespecificeerd in overeenstemming met AS /NZS 1571. De 
minimale wanddikte is 0,81 mm voor 6,35 mm/1/4 inch tot 12,7 mm / % inch, en 0,91 voor 
15,88 mm / 5/8 inch buizen. 

Koelmiddel vulcapaciteit 

Vulvolume en druk koelmiddel 

Eenheid NOWA2- 
ACDCBLW-12K 

NOWA1- 
ACDCBLW-18K 

NOWA1- 
ACDCBLW-24K 

Binnenunit NOA2- 
ACDCBLW-12K 

NOA1- 
ACDCBLW-18K 

NOA1- 
ACDCBLW-24K 

Buitenunit NOA3- 
ACDCBLW-12K 

NOA3- 
ACDCBLW-18K 

NOB2- 
ACDCBLW-24K 

Type koelmiddel R32 R32 R32 

Laadvolume g 830 950 1150 

Max. ontwerpdruk Afvoerzijde 
Kpa 4300 4300 4300 

Maximale ontwerpdruk 
Zuigzijde Kpa 1500 1500 1500 

  

Verkeerde manier Juiste manier 



 

Maximale lengte van de leidingen 

Maximale leidinglengte, leidingafmetingen, maximale opvoerhoogte 

Eenheid NOWA2- 
ACDCBLW-12K 

NOWA1- 
ACDCBLW-18K 

NOWA1- 
ACDCBLW-24K 

Binnenunit NOA2- 
ACDCBLW-12K 

NOA1- 
ACDCBLW-18K 

NOA1- 
ACDCBLW-24K 

Buitenunit NOA3- 
ACDCBLW-12K 

NOA3- 
ACDCBLW-18K 

NOB2- 
ACDCBLW-24K 

Maximale buislengte M 15 20 25 

Afmetingen van de leidingen inch #4 & #g 1#4&1 #2 1#4 &1 #2 
Maximale opvoerhoogte (verticaal) M 8 10 10 

 

Toevoeging van koelmiddel per leidinglengte 

Voor leidingen met een lengte van meer dan 5 meter moet koelmiddel worden toegevoegd. 

Toe te voegen koelmiddel bij een leidinglengte van meer dan 5 meter 

Eenheid NOWA2- 
ACDCBLW-12K 

NOWA1- 
ACDCBLW-18K 

NOWA1- 
ACDCBLW-24K 

Binnenunit NOA2- NOA1- NOA1- 
ACDCBLW-12K ACDCBLW-18K ACDCBLW-24K 

Buitenunit NOA3- NOA3- NOB2- 
ACDCBLW-12K ACDCBLW-18K ACDCBLW-24K 

Grammen per meter g 15 20 20 
 

De koelmiddelleidingen aansluiten 

 De binnenunit bevat een inert gas. Wees voorzichtig bij het losmaken van de  
 fittingen om het gas te ontluchten. 

Snij de leidingen op lengte. Zorg ervoor dat er geen vreemde stoffen in de leidingen komen. 
Schuif de flare-moeren op de leidingen. Wikkel de leidingen af met een wikkelgereedschap 
voor koelmiddelleidingen. 

Controleer of de vlammen gelijk zijn en geen scheuren of bramen vertonen. 

Koppelspecificaties voor affakkelen 
Afmetingen pijp Koppel Uitlopende 

breedte (A) 
Uitwaaierende 
vorm 

Breng 
koelmiddelolie of 

  6mm / % inch 15-19 Nm 8,3 /8,7 mm 
/ BO, 4-0. 8 
M s----/ 

Breng koelolie aan 9 mm / 3/8 inch 35-40 Nm 12,0 / 12,4 mm 
12 mm / % inch 50-60 Nm 15,4 / 15,8 mm 
15 mm / 5/8 inch 62-76 Nm 18,6 / 19,0 mm 
19 mm 90-120 Nm 22,9 / 23,3 mm 
 

Verwijder de beschermkappen van de kleppen.  

 



 

Lijn de uitlopende buisuiteinden uit met de kleppen en draai ze met de hand vast. 

Gebruik een moersleutel om de klep te ondersteunen. (zie onderstaande afbeelding) 

Gebruik een momentsleutel om de moeren aan te draaien terwijl u het klephuis ondersteunt. 

Herhaal dit voor de aansluitingen van de binnenunit. 

 

Druktest van het systeem 

Er mag geen koelmiddel met fluorkoolstoffen in een systeem worden gebracht om 
het op druk te testen. Australische praktijkcode voor de behandeling van 
koelmiddelen 5.29 

Behandeling van hogedrukgasflessen met stikstof. Geschikte persoonlijke 
beschermingsmiddelen dragen, waaronder oog- en oorbescherming en lederen  

      handschoenen. 

Voorzorgsmaatregelen: 

     Lucht en vreemde stoffen in het koelmiddelcircuit kunnen abnormale drukstijgingen 
     veroorzaken en schade aan de airconditioner veroorzaken. Zorg ervoor dat de  
     koelmiddelleidingen vrij zijn van vreemde stoffen. 

Gebruik droge stikstof voor lektests. 

Breng het systeem op een druk van 3500 KPA/ 508 Psig en laat het een uur staan. Let op 
eventuele drukveranderingen. Het systeem moet gedurende een uur worden geobserveerd 
om er zeker van te zijn dat er geen drukverlies optreedt, rekening houdend met de 
temperatuurschommelingen in het systeem. Australische praktijkcode voor 
koelmiddelverwerking 5.33 

Evacueer het systeem 

Sluit de lagedrukslang van de meterset aan op de lagedrukaansluiting van de buitenunit. 

Zuig het systeem op tot 500 micron kwik. Laat het systeem een uur staan om lekkage op te 
sporen. Een kleine stijging kan wijzen op het wegkoken van water in het systeem. Een grote 
stijging boven 600 micron kan duiden op lekkage in de leidingen. Praktijkcode voor 
koelmiddelverwerking van Australië en Nieuw-Zeeland 6.4.  

 



 

  

Het koelmiddel in het systeem loslaten 

Controleer of de lagedrukslang is aangesloten op de lagedrukzijde van de buitenunit. 

Controleer of het systeem is geëvacueerd tot 500 micron. Verwijder de vacuümmicronmeter 
om schade te voorkomen. 

Open de lage- en hogedrukkleppen door ze tegen de klok in uit te draaien tot ze vastzitten. 

De lagedrukmeter moet ongeveer 150 PSI aangeven. 

   

Samengestelde meter      
-76cmHg 

Drukmeter 

spruitstukventiel 

Hi behandelen 

Ladingslang 

Vacuümpomp 

Handvat Lo 

Ladingslang 

Afsluiter  
(vloeistofkraan) 

Afsluiter  
(gaskraan) 

Wartelmoer 

Klepsteel 

Cap 

Klepbehuizing 



 

Elektrische aansluitingen 

Maximaal ingangsvermogen AC Stroomonderbreker grootte DC ingangsparameters 

Eenheid NOWA2- 
ACDCBLW-12K 

NOWA1- 
ACDCBLW-18K 

NOWA1- 
ACDCBLW-24K 

Binnenunit NOA2- 
ACDCBLW-12K 

NOA1- 
ACDCBLW-18K 

NOA1- 
ACDCBLW-24K 

Buitenunit NOA3- 
ACDCBLW-12K 

NOA3- 
ACDCBLW-18K 

NOB2- 
ACDCBLW-24K 

Stroom AC Hz 1Ph 208V- 
240V/50-60HZ 

1Ph 208V- 
240V/50-60HZ 

1Ph 208V- 
240V/50-60HZ 

Maximaal ingangsvermogen W 1700 2500 3500 

Stroomonderbreker RCBO 
type A of B 

A 16 16 20 

Vermogen DC 
VDC 80-380 80-380 80-380 

ISC </= 16 Adc </= 18 Adc </= 18 Adc 

DC MAX SPANNING Voc 380 380 380 

Max. DC-ingangsstroom A 12 12 12 
Maximaal aantal arrays # 2 2 2 

 

Lees deze voorzorgsmaatregelen voordat u elektrische werkzaamheden uitvoert. 

• Alle bedrading moet voldoen aan de plaatselijke en nationale elektrische 
voorschriften. 

• Alle werkzaamheden moeten worden uitgevoerd door een erkende elektricien. 
• Alle elektrische aansluitingen moeten worden uitgevoerd volgens het elektrische 

aansluitschema. 
• Als er een ernstig veiligheidsprobleem is met de stroomvoorziening, stop dan 

onmiddellijk met het werk. Leg uw redenering uit aan de klant en weiger het apparaat 
te installeren totdat het veiligheidsprobleem naar behoren is opgelost. 

• De voedingsspanning moet binnen 90-100% pf nominale spanning liggen. 
Onvoldoende voeding kan storingen, elektrische schokken of brand veroorzaken. 

• Sluit het apparaat alleen aan op een afzonderlijke aftakking. Sluit geen ander 
apparaat op dat stopcontact aan. 

• De toestellen moeten correct geaard zijn. 
• Alle bedrading moet correct zijn aangesloten. Losse bedrading kan storingen 

veroorzaken en leiden tot slecht functioneren van het product en mogelijk tot brand. 
• Zorg ervoor dat de draden niet tegen de koelmiddelleidingen, de compressor of 

andere bewegende delen van de eenheid rusten. 
• Als het toestel een elektrische hulpverwarming heeft, moet deze op ten minste één 

meter afstand van brandbare materialen worden geïnstalleerd. 

Schakel de hoofdstroom naar het systeem uit alvorens elektrische of 



 

bedradingswerkzaamheden uit te voeren. 

Sluit de kabel van de binnenunit naar de buitenunit aan met de vier-aderige kabel. Aan het 
uiteinde van de buitenunit is een stekker geprefabriceerd. 

Sluit 230 Volt AC aan op een speciaal circuit van het verdeelbord. De stroomonderbreker 
moet een RCD-beveiliging (Residual Current Device) hebben volgens AS / NZS 3000 
clausule 2.6.3.2.3.3. 

Opmerking Volgens AS / NZS 3000 clausule 4.19 moeten de wisselstroom van de binnen- en 
buitenunit worden gescheiden door een isolatieschakelaar naast de buitenunit. 

Sluit de DC zonne-energie aan op de DC-aansluitingen via een zonne-isolator die naast de 
buitenunit is gemonteerd. 

 

Installatie van zonnepanelen  

Zonnemodules moeten worden geïnstalleerd in overeenstemming met alle toepasselijke 
voorschriften. Enkele daarvan zijn de plaatselijke bouwvoorschriften, de Building Code van 
Australië, AS / NZS 4777 en AS / 5033. Ze moeten worden geïnstalleerd door een bevoegd 
persoon met een vergunning. 

Zonnepaneel Maximale spanning. 

Het maximale Voltage Open Circuit (VOC) moet worden berekend om rekening te houden 
met de spanningsstijging bij lage temperaturen. Als u dit niet doet, kan de apparatuur 
beschadigd raken en vervalt de garantie. 

Voor richtlijnen zie AS / NZS 5033 4.2 Maximale spanning van de PV-generator. 

De maximale spanning voor deze apparatuur is 380 Vdc. 

Als bijvoorbeeld de laagst gemeten temperatuur 4 tot 0 graden C is en de VOC van een 
module 44,2 Vdc bedraagt, zou men 44,2 vermenigvuldigen met 1,1 wat neerkomt op 4,42 
volt. 

Optelling van 44,2 en 4,42 levert een VOC bij lage temperatuur op van 48,62. 

Door het maximale VOC-vermogen van 380 Vdc te delen door 48,62 wordt het maximale 
aantal zonnepanelen 7,81. Naar beneden afronden levert maximaal 7 modules op bij die lage 

Binnenunit 

Geel/Groen 
Oranje 

 
Zwart 

 
Rood 

Voorgemonteerde connector 

Buitenunit Distributieraad 

Neutrale bar 

Aardingsbalk 

Scheidingss
chakelaars 

Scheidingss
chakelaars 

Scheidingss
chakelaars 

Zonnepaneel 

Gemonteerd 
naast maar niet op 
de buitenunit 

Gemonteerd 
naast maar niet 
op de buitenunit 



 

temperatuur. 

SPANNINGSCORRECTIEFACTOREN VOOR KRISTALLIJNE 
EN MULTI-KRISTALLIJNE SILICIUM PV-MODULES 

Laagste verwachte bedrijfstemperatuur °C 
Correctiefactor 

24 tot 20 1.02 
19 tot 15 1.04 
14 tot 10 1.06 

9 tot 5 1.08 
4 tot 0 1.10 

-1 tot -5 1.12 

-6 tot 10 1.14 
-11 tot -15 1.16 
-16 tot -20 1.18 

-21 tot -25 1.20 
-26 tot -30 1.21 
-31 tot -35 1.23 

-36 tot -40 1.25 
 
Parallelle zonnepanelen. 

Als u kleinere zonnepanelen in parallelle arrays wilt gebruiken, is het maximum aantal arrays 
2. Extra parallelle arrays verbeteren de prestaties niet en kunnen de arrays of de 
airconditioner beschadigen. 

Galvanische overwegingen buitenunit. 

De buitenunit moet worden behandeld als een niet-galvanisch geïsoleerde regelaar. De 
zonnescheidingsschakelaars moeten berekend zijn op de volledige spanning en stroom van 
het systeem. Bij aansluiting op het wisselstroomnet moet de buitenunit via een aardlek- en 
overstroombeveiliging van type A of B op de 230 volt wisselstroomverdeler worden 
aangesloten. 

Installatie zonnepanelen 

Deze handleiding bevat informatie over de installatie en veilige behandeling van 
fotovoltaïsche zonnepanelen. Alle instructies moeten worden gelezen en begrepen voordat u 
probeert te installeren. Bij vragen kunt u contact opnemen met onze verkoopafdeling voor 
nadere uitleg. De installateur moet bij de installatie van de modules alle 
veiligheidsmaatregelen in acht nemen die in deze handleiding worden genoemd. Lokale 
verordeningen en voorschriften moeten worden opgevolgd. 

In deze handleiding worden geen specifieke structuren en installatieprocedures beschreven. 

Een erkende zonnetechnicus moet worden geraadpleegd om het volgende vast te stellen: 

• De specificaties van het fotovoltaïsche systeem 
• Kabelmateriaal 
• Componenten aansluiten 
• Beugel en steun 
• Ondersteunende onderdelen 
• Schakelen en circuitbeveiliging  



 

A Zonnepanelen zijn groot en moeten met zorg worden behandeld. Alleen een 
gekwalificeerde technicus mag zonnepanelen installeren. Zonnepanelen zijn 

stroombeperkende bronnen. Gebruik passende beschermingsmaatregelen wanneer u eraan 
werkt. Ze bevatten gevaarlijke gelijkspanning. 

De installatie van zonnemodules mag alleen worden uitgevoerd door gekwalificeerde 
personen die vertrouwd zijn met de mechanische en elektrische vereisten. 

Alle elektrische verbindingen moeten worden gemaakt met goedgekeurde MC-4 connectoren 
van dezelfde fabrikant. (AS / NZS 5033 clausule 4.3.7 k) 

Een individueel zonnepaneel genereert een gelijkspanning van meer dan 30V wanneer het 
aan zonlicht wordt blootgesteld. Contact met een gelijkspanning van 30V of meer is 
potentieel gevaarlijk. Raak de contacten van elektrische aansluitingen niet aan. 

Raak de modulecontacten niet aan.
 
 
 

 

  
Houd kinderen uit de buurt van het systeem tijdens het vervoer en de installatie 
van mechanische en elektrische onderdelen.



 

Bedek de module tijdens de installatie volledig met een ondoorzichtig materiaal om te 
voorkomen dat er elektriciteit wordt opgewekt. Raak de uiteinden van onder spanning 
staande draden niet aan. Draag geen metalen ringen, horlogebanden, oor- en 
neuslippenringen of andere metalen voorwerpen tijdens het installeren of oplossen van 
problemen met fotovoltaïsche systemen. 

  

Gebruik alleen geïsoleerd gereedschap dat is goedgekeurd voor elektrische installaties. 

  

Werk niet aan zonnepanelen in natte omstandigheden 

  



 

Het frame van de module moet correct geaard zijn. Het verwijderen van een module mag de 
aarding van de overige modules niet onderbreken. 

 

Zonnepaneel Mechanische installatie 

Een installatieplaats kiezen: 

• Kies een geschikte plaats voor de installatie van de zonnepanelen. De modules 
mogen niet in de schaduw liggen tijdens het zonnegedeelte van de dag. 

• Op zuidelijke breedten moet de module naar het noorden gericht zijn voor de beste 
stroomopwekking. 

• Een erkende zonnetechnicus moet worden geraadpleegd om de beste oriëntatie van 
de zonnepanelen te bepalen. 

Het kiezen van het juiste steunframe: 

• Neem altijd de instructies en veiligheidsvoorschriften in acht die bij het steunframe 
horen dat met de modules wordt gebruikt. 

• Probeer nooit gaten te boren in het glasoppervlak van de module. Hierdoor vervalt de 
garantie. 

• Boor geen extra montagegaten in het frame van de module. Hierdoor vervalt de 
garantie. 

 

• Voor een normale installatie moeten de modules stevig aan de montageconstructie 
worden bevestigd met behulp van vier montagepunten. Indien voor de installatie 
extra wind- of sneeuwbelasting wordt overwogen, moeten ook extra montagepunten 
worden gebruikt. 



 

• Het steunframe moet gemaakt zijn van duurzaam, corrosiebestendig en UV-
bestendig materiaal. 

• De warmte-uitzetting en koude-krimp van het steunframe mogen geen invloed 
hebben op het gebruik en de prestaties ervan. 

Grondmontage: 

• Kies de hoogte van het montagesysteem om te voorkomen dat de onderkant van de 
module in de winter door sneeuw wordt bedekt in gebieden met zware sneeuwval. 
Zorg er bovendien voor dat het laagste gedeelte van de module zo hoog wordt 
geplaatst dat het niet wordt overschaduwd door planten of bomen en vrij is van zand 
en stenen die door de wind worden aangedreven. 

 

Dakmontage: 

Let er bij de installatie van de modules op een dak op dat ze stevig bevestigd zijn en niet 
kunnen vallen door wind- of sneeuwbelasting. 

Bij installatie op een dak moet u ervoor zorgen dat de dakconstructie geschikt is. Bovendien 
moet elke dakdoorvoer die nodig is om de module te monteren, goed worden afgedicht om 
lekken te voorkomen. 

De installatie van zonnepanelen op het dak kan gevolgen hebben voor de brandwerendheid 
van de woningconstructie en het kan nodig zijn een aardlekschakelaar te gebruiken. 

 

Zorg voor voldoende ventilatie onder een module voor koeling. Minimaal 50 mm tussen de 
module en het montageoppervlak.  



 

 

Paalmontage:  
Wanneer u de modules op een paal installeert, moet u een paal en een structuur voor de 
bevestiging van de modules kiezen die bestand zijn tegen de verwachte wind in het gebied. 
De paal moet een stevige fundering hebben. 

  

Bedrading voor zonnepanelen 

Het systeem bestaat uit modules in serie. De scheidingsschakelaars moeten zijn 
goedgekeurd voor het uitschakelen van gelijkstroom voor zonne-energie onder belasting. 

De MC 4 connectoren moeten op elke verbinding goedgekeurd zijn en van dezelfde fabrikant 
zijn. 
Verkeerde connectoren kunnen storingen en mogelijk brand veroorzaken. 

Algemene installatie: 

- Gebruik geen modules van verschillende configuraties in hetzelfde systeem. 

• De fotovoltaïsche installatie bestaat uit maximaal 10 modules van 270 watt of 8 



 

modules van 370 watt. 
• De totale spanning van het zonnesysteem mag niet hoger zijn dan 380 volt DC open 

circuit. Bij installatie in een gebied met temperaturen lager dan 20 graden C zal de 
spanning open circuit stijgen en moet een berekening worden gemaakt door een 
gekwalificeerde technicus. 

• Beide zijden van een verbinding van het type MC 4 moeten van hetzelfde type en 
dezelfde fabrikant zijn. 

• Er moet meeraderige zonnedraad met een minimale doorsnede van 2,5 vierkante 
mm of groter worden gebruikt. 

• De kabelinstallatie moet voldoen aan alle plaatselijke en nationale verordeningen en 
voorschriften. 

• Tussen de array en de buitenunit moet een DC schakelaar worden gebruikt. Indien 
deze niet naast de matrix staat, moet een aparte schakelaar bij de matrix worden 
geïnstalleerd. 

  

 

Aardlekbeveiliging Solar DC 

Op het dak gemonteerde DC PV-generatoren op woningen moeten worden voorzien van 

Naar zonnepaneel+ Zonnekabel    Naar airconditioner+ 

Naar zonnepaneel- Zonnekabel    Naar airconditioner- 

Zonnemodules in serie 
Maximale open circuit spanning niet hoger dan 380 VDC 

DB aardingsstaaf 

Aarding minimaal 4 mm2 

Buitenunit 

Scheidingsschakela
 



 

DC-aardlekbeveiliging volgens de US Electrical Code NEC 2005 artikel 690.5. 
Aardlekbeveiliging isoleert de nulleider. (in DC is dit meestal de negatieve draad) van de 
aarde wanneer zich een aardfout voordoet. 

Zonnewaarschuwing 

Omdat het gebruik van deze handleiding en de voorwaarden of methoden van installatie, 
bediening, gebruik en onderhoud van het fotovoltaïsche (PV) product buiten onze controle 
vallen, nemen wij geen verantwoordelijkheid en wijzen wij uitdrukkelijk aansprakelijkheid af 
voor verlies, schade of kosten die voortvloeien uit of op enigerlei wijze verband houden met 
een dergelijke installatie, bediening, gebruik of onderhoud. Evenmin aanvaarden wij 
aansprakelijkheid voor enige inbreuk op octrooien of andere rechten van derden, die het 
gevolg kan zijn van het gebruik van het PV-product. Er wordt geen licentie verleend door 
wijziging of anderszins onder enig octrooi of octrooirecht. 

De informatie in deze handleiding is gebaseerd op kennis en ervaring van het bedrijf en 
wordt betrouwbaar geacht, maar dergelijke informatie, inclusief productspecificaties (zonder 
beperkingen) en suggesties vormen geen garantie, expliciet of impliciet. 

Wij behouden ons het recht voor de handleiding, het PV-product, de specificaties of de 
productgegevensbladen zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.



 

Bewegwijzering 

Aanvullende Solar-signalering voor de buitenunit 

Waarschuwing Meerdere voedingen 
Isoleer alle voedingen 

aan deze airconditionerwerkt 

Te plaatsen naast de AC- en DC-scheidingsschakelaars.
 

 

Air Conditioner 
AC toevoer 

Airconditioner 
DC Isolater

 
 
 
 
 

 

Noodstop airconditioning 
 Call 000 

1. Schakel indien mogelijk de DC-isolator uit. 

2. Schakel indien mogelijk de AC-isolator uit. 

3. Schakel alle resterende DC en AC 
stroomonderbrekers en schakelaars in 
willekeurige volgorde uit. 



 

Elektrische en gaslek controles. 

 

Gaslekcontroles  

Controleer voor het proefdraaien op gaslekken aan de hand van de volgende methoden: 

Zeep en water methode 

Breng met een zachte borstel zeepwater of vloeibaar reinigingsmiddel aan op alle 
leidingaansluitpunten van de binnen- en buitenunit. De aanwezigheid van bellen wijst op een 
lek. Reparaties moeten worden uitgevoerd voordat de unit wordt getest. 

Lekdetectiemethode 

Raadpleeg bij gebruik van een lekdetector de handleiding van het apparaat voor de juiste 
gebruiksinstructies. 

Elektrische veiligheidscontroles 

Controleer na de installatie of alle elektrische bedrading is geïnstalleerd volgens de 
plaatselijke en nationale voorschriften en volgens de installatiehandleiding. 

Voor de testrun: 

Aarding controleren 

Meet de aardingsweerstand. De aardingsweerstand moet lager zijn dan vereist om eventuele 
beveiligingsinrichtingen te activeren. 

Voer een isolatieweerstandstest uit. 

Tijdens de test: 

Controleer op elektrische lekkage met een zwakstroomtang.  



 

Test Run 

Voor de testrun: 

Controleer dat: 

• Het elektrische systeem van de eenheid is veilig en werkt naar behoren. 
• De gaslekcontroles zijn uitgevoerd 
• Controleer of de lage- en hogedrukkleppen volledig 

open De test moet minstens 30 minuten duren. 

Stroom aansluiten op het toestel 

Druk op de On/Off toets van de afstandsbediening terwijl u deze op de binnenunit richt. De 
binnenunit zal reageren. 

Druk op de toets MODE om één voor één door de functies te bladeren: 

COOL - Selecteer de laagste temperatuur. Laat 5 minuten draaien. 

VERWARMEN - Selecteer de hoogst mogelijke temperatuur. Laat 5 minuten draaien. 

Nadat de test is voltooid, brengt u het apparaat terug naar de normale bedrijfstemperatuur. 

Omwikkel de pijpverbindingen met isolatie. 

  

Checklist voor inbedrijfstelling l ist van uit te voeren controles Pas Fail TEST 1 
RESULTAAT 
| 

Dus* a" array aardingsfout 
test 

   

Bedrijfsstroomtest voor 
zonnepanelen 

   

Naeiectrcal 'eakage 
   

De eenheid is geaard 

   

A' ectrjca* terminals prop 
er ty gedekt 

   

Indoor en out doer un'ts 
aieso-Sdy geïnstalleerd 
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verbindingspunten niet 
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Buiten 
(2k 

lndoor  
(2k 

 

Vfe ter drains propel y 
from drain hose 

   

Al poping <s property 
nsuated 

   

Voert de COOL functie niet 
goed uit 

   

Eenheid voert WARMTE 
functie-eigenschap uit 

   

De louvres van de 
binnenunit draaien 

prope^y 

   

Indoor un< reageert op 
cron trover op afstand 

   

 



 

Onderhoud 
Binnenunit: 

Zet de airco uit. 

Open het deksel van de binnenunit en verwijder de luchtfilters. 

 

Stofzuig en was het luchtfilter in warm zeepwater. Het water moet minder dan 40 graden C 
zijn om vervorming van het luchtfilter te voorkomen.  

Laat het filter drogen. Om vervorming te voorkomen niet in direct zonlicht plaatsen. Installeer 
het filter opnieuw. Maak de buitenkant schoon met een zachte doek en een mild 
schoonmaakmiddel. Test de oplossing voor gebruik op een klein oppervlak. Gebruik geen 
vluchtige oplosmiddelen zoals aceton of verfverdunner. 

Buitenunit 

  

Controleer of de luchtstroom van de buitenunit niet wordt belemmerd door voorwerpen op of 
rond de unit, en door begroeiing. 

Onderzoek de algemene toestand van de buitenunit. 

Controleer de ventilator op vreemde voorwerpen. 

Controleer de vinnen op vervorming. 

Controleer de isolatie van de leidingen op veiligheid en integriteit. Vervang beschadigde 
isolatie. 

Controleer de toestand van de elektrische leidingen. Vervang beschadigde bedrading of 
leidingen.  



 

Operatie 
De airconditioner heeft een infrarood afstandsbediening en een android of I phone app. 

Afstandsbediening 
Sommige functies zijn mogelijk niet in alle toestellen beschikbaar. 

 

 

  

TRANSMITTER 

Temperatuur instelknop --------------  

Snelkoppeling 
verwarming ----------------  

Aan/uit-knop  --------------  

Instelknop voor windrichting links 
en rechts (niet bij dit model) 

Windrichting op en neer _______  
aanpassingsknop 

Knop voor openen/sluiten van de 
uitlaat ------------------------------------------  

(Niet bij dit model) 

    

LCD 

000:00 

Codeersnelkoppeling 

Modusschakelaar 

Turbo windsnelheid 

Aanpassing windsnelheid 

Timing functietoets 

Elektrische verwarming (Niet bij dit 
model) 

AC stroombegrenzer 

Lichtknop 



 

afstandsbediening vervolg 

Basisbediening van de afstandsbediening 

- "0" knop Druk op de toets "O" om de airconditioner te schakelen 

 
Druk op de toets "Mods* en sslscl de *Aulo/Koeling/ - Modusselectie De 

Bevochtiging/Luchttoevoer/Verwarming" modus. 

- Koeling 

Deze toets wordt gebruikt om de airconditioner in de koelstand te zetten 
en de temperatuur is dan 26'Cru n. 

1. Wanneer de airconditioner aan of uit staat, drukt u gewoon op de knop, 
de airconditioner gaat in de koelmodus en stelt de temperatuur in op 
26'C. 

2. Druk in de inschakelduur op deze toets om de inschakelduur te 
annuleren en het apparaat alvast in te schakelen. In de koelstand zet u 
de temperatuur op 26'C. 

3. In slaapstand, druk op deze knop om de koelmodus te starten, stel de 
temperatuur in op 26*C 

- Verwarming 

Deze toets wordt gebruikt om de airconditioner in de genezingsmodus te 
zetten, en de temperatuur in te stellen op 24'crun. 
1. Wanneer de airconditioner aan- of uitgezet wordt, zal deze, zolang u op 

deze knop drukt, in de verwarmingsmodus gaanEn de ingestelde 
temperatuur is 24'C voor de werking. 

2. Druk in ingeschakelde toestand op deze toets om de ingeschakelde 
timing te annuleren en op voorhand in te schakelen. 
Verwarmingsmodus uitvoeren, temperatuur instellen op 24*C 

3. In slaapstand, druk op deze toets om de verwarmingsmodus te starten, 
en stel de temperatuur in op 24'C 

e Temperatuur 
aanpassing 

Druk in de koel-, verwarmings- en ontvochtigingsmodus op de" ▲▼ * 
toetsen om de temperatuur in te stellen, bereik 16-32'C. 
Opmerking: De temperatuur is niet regelbaar in de luchttoevoermodus.  

 
Windsnelheid * 

aanpassing 
Druk op de toets "Windsnelheid" om de windsnelheid van "Breeze/lage 
wind/Mid Low Wind/Stroke/High Wind/Autc" te selecteren. 
Opmerking: Er is geenautometlc windsnelheid in de luchttoevoermodus. 

e 
Energiebesparing 

met één klik 

Wanneer u op het lichtnet bent aangesloten, drukt u op de toets ""3=$E"; het 
ééntoets-logo voor energiebesparing van het interne apparaat wordt groen en 
de energiebesparingsmodus wordt geactiveerd. 

  



 

Android of I phone app 

1. De binnenunit heeft een QR-code die gescand kan worden om de app te 
downloaden. 

 

Download de app en registreer je telefoonnummer.  
2. Zet de Solar airconditioner aan, gebruik de afstandsbediening en druk binnen 10 

seconden 8 keer of meer op de toets "LIGHT". Wanneer u "Di" hoort, moet de wifi-
indicator knipperen. 

  

3. Zet de Bluetooth op je telefoon aan en maak verbinding met de WIFI thuis. 
4. Open de Solar Aircon app op en het zou automatisch de Solar airconditioner moeten 

detecteren. Bevestig het apparaat, voer het WIFI-wachtwoord voor thuis in en start 
de verbinding. 

  



 

5. Gebruik de app om de airconditioner overal via WIFI te bedienen. Bekijk de 

energiebesparingsgegevens en bekijk het stroomverbruik per uur/dag/maand/jaar.  
Probleemoplossing en reparatie 

Voor reparatieonderdelen en service-informatie kunt u contact opnemen met 

info@noqq.ee 

A Waarschuwing Demontage van de eenheden kan leiden tot gevaar voor elektrische 
schokken. Deze eenheid 
/  maakt gebruik van meerdere leveringsbronnen en er moet voor worden gezorgd 
dat alle leveringen 

uitgeschakeld en energieopslagapparaten losgekoppeld  

mailto:info@noqq.ee


 

Veel voorkomende problemen. Controleer het volgende voordat u contact opneemt met een 
reparatiebedrijf. 

Issue Mogelijke oorzaken 

Apparaat gaat niet aan 
als de aan-uitknop wordt 
ingedrukt 

Het toestel heeft een 3-minuten beveiliging die voorkomt dat het toestel 
overbelast raakt. Het toestel start niet opnieuw op binnen drie minuten 
nadat het is uitgeschakeld. 

Het toestel verandert van 
de KOEL/WARM modus 
naar de VENTILATOR 
modus. 

Het toestel kan zijn instelling wijzigen om vorstvorming op het toestel te 
voorkomen. Zodra de temperatuur stijgt, gaat het toestel weer werken in de 
eerder gekozen stand. 

De ingestelde temperatuur is bereikt, waarna het apparaat de compressor 
uitschakelt. Het apparaat blijft werken als de temperatuur weer schommelt. 

De binnenunit geeft witte 
mist af 

In vochtige gebieden kan een groot temperatuurverschil tussen de 
kamerlucht en de geconditioneerde lucht witte mist veroorzaken. 

Zowel de binnen- als de 
buitenunit geven witte 
mist af. 

Wanneer het apparaat na het ontdooien opnieuw opstart in de 
VERWARMEN modus, kan er witte mist ontstaan als gevolg van het vocht 
dat tijdens het ontdooien wordt geproduceerd. 

De binnenunit maakt 
geluiden 

Een ruisend luchtgeluid kan optreden wanneer de jaloezie zijn positie 
terugzet. 

Er kan een piepend geluid optreden nadat het toestel in de VERWARMEN 
modus is gebruikt, als gevolg van het uitzetten en inkrimpen van de plastic 
onderdelen van het toestel. 

Zowel de binnenunit als 
de buitenunit maken 
geluiden 

Laag sissend geluid tijdens de werking: Dit is normaal en wordt veroorzaakt 
door koelgas dat door de binnen- en buitenunits stroomt. 

Laag sissend geluid wanneer het systeem start, net gestopt is met draaien 
of aan het ontdooien is: Dit geluid is normaal en wordt veroorzaakt doordat 
het koelgas stopt of van richting verandert. 

Piepend geluid: Het normale uitzetten en krimpen van plastic en metalen 
onderdelen door temperatuursveranderingen tijdens het gebruik kan 
piepende geluiden veroorzaken. 

De buitenunit maakt 
geluiden 

Het toestel maakt verschillende geluiden, afhankelijk van de huidige 
bedrijfsmodus. 

Er komt stof uit de 
binnen- of buitenunit. 

Het toestel kan gedurende langere perioden van niet-gebruik stof ophopen, 
dat vrijkomt wanneer het toestel wordt ingeschakeld. Dit kan worden 
beperkt door het apparaat tijdens lange perioden van inactiviteit af te 
dekken. 

Het toestel stoot een 
slechte geur uit 

Het toestel kan geuren uit de omgeving absorberen (zoals meubilair, koken, 
sigaretten, enz.) die tijdens de werking worden uitgestoten. 

De filters van het apparaat zijn beschimmeld en moeten worden gereinigd. 

De ventilator van de 
buitenunit werkt niet 

Tijdens de werking wordt de ventilatorsnelheid geregeld om de werking van 
het product te optimaliseren. 

De werking is 
onregelmatig, 
onvoorspelbaar of het 
toestel reageert niet. 

Interferentie van gsm-masten en remote boosters kan ervoor zorgen dat het 
toestel niet goed werkt. 
Probeer in dit geval het volgende: 
• Ontkoppel de stroom, en sluit dan weer aan. 
• Druk op de toets ON/OFF van de afstandsbediening om de werking 
opnieuw te starten.   



 

Probleem Mogelijke oorzaken Oplossingen 

Slechte koeling 

De temperatuurinstelling kan hoger 
zijn dan de kamertemperatuur. 

Verlaag de temperatuurinstelling 

De warmtewisselaar van de binnen- 
of buitenunit is vuil. 

Reinig de aangetaste 
warmtewisselaar 

De luchtfilter is vuil Verwijder het filter en reinig het 
volgens de instructies 

De luchtinlaat of -uitlaat van een van 
beide toestellen is geblokkeerd 

Schakel het apparaat uit, 
verwijder de obstructie en zet het 
weer aan. 

Deuren en ramen staan open 
Zorg ervoor dat alle deuren en 
ramen gesloten zijn tijdens het 
gebruik van het apparaat. 

Overmatige warmte wordt opgewekt 
door zonlicht 

Sluit ramen en gordijnen tijdens 
perioden van grote hitte of felle 
zon 

Te veel warmtebronnen in de kamer 
(mensen, computers, elektronica, 
enz.) 

Verminder de hoeveelheid 
warmtebronnen 

SLEEP-functie is geactiveerd 

De SLEEP-functie kan de 
prestaties van het product 
verminderen door de 
bedrijfsfrequentie te verlagen. 
Uitschakelen 
SLAAP functie  

Zonne-energie is niet genoeg. 
Netstroom is uit, airco werkt alleen 
op zonnepanelen. 

Zet de netstroom aan. 

Het apparaat werkt niet 

Zowel de zonne- als de netstroom is 
uitgeschakeld Schakel net- en zonne-energie in 

De batterijen van de 
afstandsbediening zijn leeg Batterijen vervangen 

Timer is geactiveerd Schakel de timer uit 

Slechte 
verwarmingsprestaties 

De buitentemperatuur is lager dan 
7°C (44,5°F) Gebruik hulpverwarmingstoestel 

Koude lucht komt binnen via deuren 
en ramen 

Zorg ervoor dat alle deuren en 
ramen tijdens het gebruik 
gesloten zijn. 

Er verschijnt een foutcode op 
het display van de binnenunit: 
• E0, E1, E2... 
• P1, P2, P3... 
• F1, F2, F3... 

Het toestel kan stoppen met werken of veilig blijven werken. Als het 
indicatielampje een foutcode blijft weergeven, wacht dan ongeveer 10 
minuten. Het probleem kan zichzelf oplossen. Zo niet, ontkoppel dan 
zowel de zonne- als de netstroom en sluit deze 2 minuten later weer 
aan. Zet het apparaat aan. 
Als het probleem aanhoudt, schakelt u het apparaat uit en neemt u 
contact op met een erkend servicecentrum. 
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