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Sikkerhedsinformation
Denne håndbog beskriver også installations- og service-
arbejde, der skal udføres af en professionel.

Apparatet må benyttes af børn over 8 år
og af personer med fysisk, sensorisk eller
mental funktionsnedsættelse, samt af
personer, der mangler erfaring eller vi-
den under forudsætning af, at de får
vejledning eller instrukser om, hvordan
man benytter apparatet på en sikker
måde og informeres, således at de forstår
eventuelle risici. Produktet er beregnet
til brug af eksperter eller uddannede
brugere i forretninger, på hoteller, inden
for let industri, landbrug og lignende
miljøer.

Børn skal instrueres/overvåges for at
sikre, at de aldrig leger med produktet.

Lad ikke børn rengøre eller vedligeholde
apparatet uden vejledning.

Dette er en originalhåndbog. Oversættel-
se må ikke ske uden godkendelse fra
METROTHERM.

Med forbehold for konstruktionsmæssige
ændringer.

Balancetemperatur
Balancetemperaturen er den udetemperatur, ved hvilken
varmepumpens afgivne effekt svarer til husets effektbe-
hov. Det betyder, at varmepumpen dækker hele husets
effektbehov ned til denne temperatur.

Kompressorvarmer
METROAIR I er udstyret med to kompressorvarmere, der
varmer kompressoren før opstart, og når kompressoren
er kold.

BEMÆRK

Kompressorvarmeren skal have været aktiv i ca.
3 timer før første start, se afsnittet "Opstart og
kontrol" på side 32.

Symboler

BEMÆRK

Dette symbol betyder fare for maskine eller
mennesker.

HUSK!

Dette symbol markerer vigtig information om,
hvad du skal tænke på, når du vedligeholder dit
anlæg.

TIP!

Dette symbol markerer tip, der letter betjenin-
gen af produktet.

Mærkning
CE-mærkningen betyder, at METROTHERM viser en for-
sikring om, at produktet opfylder alle de bestemmelser,
der stilles til produktet iht. relevante EU-direktiver. CE-
mærket er obligatorisk for de fleste produkter, der sælges
i EU, uanset hvor de er fremstillet.

Serienummer
Serienummeret finder du oppe til venstre på bagsiden
og forneden på siden.

F2120

Serienummer

HUSK!

Du skal bruge produktets serienummer (14 cifre)
i forbindelse med service og support.

Genvinding
Overdrag affaldshåndteringen af emballagen
til den installatør, der installerede produktet el-
ler til særlige affaldsstationer.

Når produktet er udtjent, må det ikke bortskaf-
fes sammen med almindeligt husholdningsaf-

fald. Det skal indleveres til særlige affaldsstationer eller
til forhandlere, som tilbyder denne type service.

Forkert affaldshåndtering af produktet fra brugerens side
medfører administrative konsekvenser i overensstemmel-
se med gældende lovgivning.

Miljøinformation
Udstyret indeholder R410A, en fluorholdig drivhusgas
med en GWP-værdi (Global Warming Potential) på 2088.
Luk ikke R410A ud i atmosfæren.
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Landespecifik information

Installatørhåndbog

Denne installatørhåndbog skal efterlades hos kunden.

Danmark

Alt vedrørende idriftsætning, indregulering og et årligt
serviceeftersyn af produktet skal overlades til montør fra
kompetent firma, til fabrikantens egne montører eller
til et af fabrikanten godkendt servicefirma.

Et hvert indgreb i kølemiddelsystemet kun må foretages
af en montør, der som minimum har erhvervet certifikat
II, af fabrikantens egne montører eller et af fabrikanten
godkendt servicefirma. Firmaet skal være registreret/god-
kendt hos KMO (Kølebranchens Miljøordning).
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Sikkerhedsforskrifter

Advarsel
Installér systemet fuldstændig sombeskrevet i denne installa-
tionshåndbog.
Forkert installation kan medføre sprængninger, personskade,
vandlækage, kølemedielækage, elektrisk stød eller brand.

Væropmærksompåmåleværdierne, især ved indgreb i kølesy-
stemet ved service i små rum, så grænsen for kølemediets
densitet ikke overskrides.
Konsultér en ekspert for tolkning af måleværdierne. Hvis kølemedi-
edensiteten overskrider grænsen, kan der opstå iltmangel ved
eventuel lækage, hvilket kan medføre alvorlige ulykker.

Anvend originalt tilbehør og oplyste komponenter til installa-
tionen.
Hvis der anvendes andre dele end de oplyste, er der risiko for
vandlækage, elektrisk stød, brand og personskade, da aggregatet
i så fald eventuelt ikke fungerer korrekt.

Sørg for godventilation af arbejdsområdet – kølemedielækage
kan forekomme under servicearbejdet.
Hvis kølemediet kommer i kontakt med åben flamme, dannes der
giftig gas.

Installér aggregatet på et sted med god bæreevne.
Forkert valg af installationssted kan medføre, at aggregatet falder
ned og forårsager materielle skader og personskader. Installation
uden god bæreevne kan endvidere medfører vibrationer og mislyde.

Installér aggregatet stabilt, så det kan modstå jordskælv og
vind af orkanstyrke.
Forkert valg af installationssted kan medføre, at aggregatet falder
ned og forårsager materielle skader og personskader.

El-installationen skal udføres af en autoriseret elektriker, og
systemet skal tilsluttes som et separat kredsløb.
Strømforsyning med utilstrækkelige kapacitet og mangelfuld
funktion medfører risiko for elektrisk stød og brand.

Brug de angivne kabler til el-tilslutningen, spænd kablerne
godt fast i klemmerne, og aflast kablerne korrekt, så klemmer-
ne ikke overbelastes.
Løse tilslutninger eller kabelfastgørelser kan medføre unormal
varmeudvikling eller brand.

Kontrollér, efter afsluttet installation eller service, at der ikke
lækker kølemedie i gasform fra systemet.
Hvis kølemediegas lækkes i huset og kommer i kontakt med en
aerotemper, en ovn eller anden varm overflade, dannes der giftig
gas.

Sluk for kompressoren, før kølemediekredsen brydes/åbnes.
Hvis kølemediekredsen brydes/åbnes, mens kompressoren kører,
kan der komme luft ind i proceskredsen. Dette medfører unormalt
højt tryk i proceskredsen, hvilken kan medføre sprængning og
personskade.

Sluk for strømforsyningen ved service eller inspektion.
Hvis strømforsyningen ikke slukkes, er der risiko for elektrisk stød
og for personskade på grund af den roterende ventilator.

Kør ikke aggregatet med fjernet panel eller afskærmning.
Hvis der røres ved roterende udstyr, varme overflader eller
højspændingsførende dele, kan det medføre personskade som
følge af fasthængning, brandskade eller elektrisk stød.

Slå strømmen fra, inden el-arbejde påbegyndes.
Hvis der ikke slukkes for strømmen, kan det medføre risiko for
elektrisk stød, skade på og fejlfunktion af udstyret.

Forsigtig
Udfør el-installationerne omhyggeligt.
Slut ikke jordledningen til gasledningen, vandledning, lynaflederen
eller telefonledningens jordledning. Forkert jording kan medføre
fejl i aggregatet og elektrisk stød som følge af kortslutning.

Anvend hovedafbryder med tilstrækkelig brydeevne.
Hvis bryderen ikke har tilstrækkelig brydeevne, kan der opstå
driftsforstyrrelser og brand.

Anvend aldrig andet end en sikringmed den korrekte udløse-
strøm på de steder, hvor sikringer skal anvendes.

Hvis aggregatet tilsluttes med kobbertråd eller anden metaltråd,
kan det forårsage aggregathavari og brand.

Kabler skal lægges, så de ikke beskadiges af metalkanter eller
klemmes af paneler.
Forkert installation kan føre til elektrisk stød, dannelse af varme og
brand.

Installér ikke aggregatet tæt på steder, hvor der evt. kan fore-
komme udsivning af brandfarlig gas.
Hvis der samles udsivende gas omkring aggregatet, kan der opstå
brand.

Installér ikke aggregatet på steder, hvor korrosive gasarter
(f.eks. svovlsyreholdig gas) eller brandfarlig gas eller dampe
(så som fortynder og petroleumsdampe) kan dannes eller
samles, eller på steder hvor flygtige brandbare emner håndte-
res.
Korrosive gasarter kan forårsage korrosion på varmeveksleren, brud
på plastdetaljer osv., og brandfarlig gas eller dampe kan forårsage
brand.

Anvend ikke aggregatet på steder, hvor der forekommer
vandstænk, f.eks. i vaskerier.
Indendørsdelen er ikke vandtæt, og der er derfor risiko for elektrisk
stød og brand.

Anvend ikke aggregatet til særlige formål såsom opbevaring
af fødevarer, køling af præcisionsinstrumenter, frysekonserve-
ring af dyr, planter eller kunst.
Dette kan medføre beskadigelse af genstandene.

Installér og anvend ikke systemet i nærheden af udstyr, der
genererer elektromagnetiske vekselfelter eller højfrekvente
overtoner.
Udstyr som invertere, reserve-elværk, medicinsk højfrekvensudstyr
og telekommunikationsudstyr kan påvirke aggregatet og forårsage
driftsforstyrrelser og havari. Aggregatet kan endvidere virke forstyr-
rende på medicinsk udstyr og telekommunikationsudstyr og med-
føre fejl eller funktionssvigt.

Installér ikke udendørsdelen på nedenstående steder.
- Steder, hvor der kan forekomme udsivning af brandfarlig gas.
- Steder, hvor kulfiber, metalpulver eller andet pulver kan forekom-
me i luften.
- Steder, hvor der kan forekomme noget, som kan påvirke aggrega-
tet, f.eks. sulfidholdig gas, klorgas, syreholdige eller basiske emner.
- Steder, hvor der forekommer direkte eksponering for olietåger
eller -dampe.
- Køretøjer og fartøjer.
- Steder, hvor der anvendes maskiner, der genererer højfrekvente
overtoner.
- Steder, hvor der ofte anvendes kosmetik eller specialspray.
- Steder, der kan blive udsat for direkte saltholdig atmosfære. I
dette tilfælde skal udedelen beskyttes mod direkte indtag af salt-
holdig luft.
- Steder, hvor der forekommer store snemængder.
- Steder, hvor systemet udsættes for skorstensrøg.

Hvis udendørsdelens bundrammeer korroderet eller på anden
måde beskadiget som følge af lang akkumuleret driftstid, må
den ikke anvendes.
Anvendelse af en gammel og beskadiget ramme kan medføre, at
aggregatet falder ned og forårsager personskade.

Ved lodning i nærheden af aggregatet skalmanværeopmærk-
som på, at stænk fra smeltet metal beskadiger drypbakken.
Hvis der kommer stænk fra smeltet metal ind i aggregatet under
lodning, kan der dannes små huller i bakken og dermed opstå
vandlækage. Lad indendørsdelen blive i sin emballage, eller dæk
den til for at undgå, at den beskadiges.

Lad ikke drænrøret løbe direkte ud i grøften, hvor der kan
dannes giftig gas med f.eks. sulfider.
Hvis røret munder ud i en grøft, kan giftig gas strømme ind i rummet
med alvorlige sundheds- og sikkerhedsskader til følge.

Isolér aggregatets tilslutningsrør, så den omgivende lufts fugt
ikke danner kondens på dem.
Ufuldstændig isolering kan medføre kondensering, hvilket kan føre
til fugtskader på tag, gulv, møbler og værdifulde ejendele.

Installér ikkeudendørsdelenpå steder, hvor insekter og smådyr
kan tænkes at bygge bo.
Insekter og smådyr kan komme ind i de elektriske dele og forårsage
havari og brand. Instruér brugeren i at holde rent omkring udstyret.

METROAIR I™Kapitel 1 | Vigtig information6



Vær forsigtig, når du løfter aggregatet.
Hvis aggregatet vejer mere end 20 kg, skal det løftes af to personer.
Anvend beskyttelseshandsker for at mindske risikoen for skæreska-
der.

Emballeringsmaterialet skal affaldshåndteres korrekt.
Emballeringsmateriale, der ikke fjernes, kan forårsage personskade,
da det kan indeholde søm og træ.

Undgå at røre ved knapper med våde hænder.
Dette kan medføre elektrisk stød.

Undgå at røre ved kølemedierør med bare hænder, når syste-
met er i drift.
Rørene bliver enten meget varme eller meget kolde under driften,
alt afhængigt af driftsformen. Der er derfor risiko for brand- eller
kuldeskader.

Sluk ikke for strømforsyningen umiddelfart efter, at driften et
stoppet.
Vent mindst 5 minutter, da der ellers kan opstå vandlækage eller
havari.

Styr ikke systemet med hovedafbryderen.
Dette kan medføre risiko for brand eller vandlækage. Desuden kan
ventilatoren starte uventet, hvilket kan medføre personskade.

Specielt for aggregater beregnet til R410A
- Anvend ikke andet kølemedie end R410A. R410A medfører, at
trykket bliver omkring 1,6 gange så højt som med almindelige kø-
lemedier.

- Anvend ikke påfyldningsflasker. Sådanne flasker ændrer køleme-
diets sammensætning, hvilket forringer systemets ydeevne.

- Ved påfyldning af kølemedie skal kølemediet altid forlade flasken
i flydende form.
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Installationskontrol
I henhold til gældende regler skal varmeanlægget underkastes en installationskontrol, inden det tages i brug. Kon-
trollen må kun udføres af en person, som har kompetence til opgaven. Udfyld siden med oplysninger om anlægsdata
i brugerhåndbogen.

DatoUnder-
skrift

OBS!Beskrivelse✔

Varmebærer (side 19)

System gennemskyllet

System udluftet

Snavsfilter

Stop- og aftapningsventil

Indfyringsmængde indstillet

El (side 21)

Sikringer til ejendom

Sikkerhedsafbryder

Jordfejlsrelæ

Varmekabel type/effekt

Sikringsstørrelse, varmekabel (F3)

Kommunikationskabel tilsluttet

METROAIR I adresseret (kun ved kaskade-
forbindelse)

Tilslutninger

Hovedspænding

Fasespænding

Andet

Kondensvandrør

Isolering af kondensvandrør, tykkelse (hvis
KVR 10 ikke benyttes)

BEMÆRK

For at undgå skader på varmepumpens elektronik skal tilslutninger, hovedspænding og fasespænding
kontrolleres, før maskinen startes.
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Transport og opbevaring
METROAIR I skal transporteres og opbevares opretståen-
de.

BEMÆRK

Sørg for, at varmepumpen ikke kan vælte under
transport.

Kontroller, at varmepumpen ikke er blevet beskadiget
under transport.

Opstilling
■ Placer METROAIR I udendørs på et fast, vandret under-

lag som kan holde til dens vægt, helst betonfunda-
ment. Hvis der benyttes betonsøjler, skal disse hvile på
faskine eller småsten.

■ Fordamperens underkant skal være i niveau med den
gennemsnitlige lokale snedybde. Betonfundamentet
eller betonsoklerne skal være mindst 70 mm høje.

■ METROAIR I bør ikke installeres op ad lydfølsomme
vægge, f.eks. op mod et soveværelse.

■ Sørg for, at opstillingen ikke medfører gener for nabo-
erne.

■ METROAIR I må ikke anbringes, så udeluften recirkule-
res. Dette medfører en lavere effekt og ringere virk-
ningsgrad.

■ Fordamperen skal eventuelt beskyttes mod direkte
vind / blæst, da dette påvirker afrimningsfunktionen
negativt. Placer METROAIR I beskyttet mod vind / blæst
mod fordamperen.

■ Der kan dryppe en mindre mængde vand ud gennem
dræningshullet under METROAIR I. Sørg for, at dette
vand kan løbe fra ved at vælge passende materiale
under METROAIR I (se side 10).

■ Vær opmærksom, så varmepumpen ikke ridses under
installationen.

LEK   

F2120

min 300 mm

LEK   

F2120

LEK

min.
70 mm

Placer ikke METROAIR I direkte på græsplænen eller et
andet underlag, der ikke er fast.

Hvis der er risiko for sneskred fra taget, skal der monteres
et beskyttende tag eller lignende over varmepumpe, rør
og kabler.
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Løft fra vejen til opstillingssted
Hvis underlaget tillader det, er det lettest at benytte en
sækkevogn til at køre METROAIR I frem til opstillingsste-
det.

BEMÆRK

Tyngdepunktet er forskudt til den ene side (se
tryk på emballagen).

L
E
K

C:a 180 kgCa. 180 kg

Hvis METROAIR I skal transporteres over et blødt under-
lag, f.eks. græsplæne, anbefaler vi en kranbil, der kan
løfte den til opstillingsstedet. Når METROAIR I løftes med
kran, skal emballagen være intakt, se illustration ovenfor.

Hvis der ikke kan benyttes en kranbil, er det muligt at
transportere METROAIR I med en forlænget sækkevogn.
METROAIR I skal tages fra den tungeste side, og man
skal være to personer for at få METROAIR I op.

Løft fra palle til endelig placering
Før løft fjernes emballagen samt lastsikring mod pallen.

Placer løfteremme rundt om hver maskinfod. Ved løft
fra pallen til fundamentet kræves fire personer, en for
hver løfterem.

Skrotning
Ved skrotning transporteres produktet bort i omvendt
rækkefølge. Løft da i bundpladen i stedet for i pallen!

Kondensvand
Kondensvandsopsamleren opsamler og bortleder det
meste af kondensvandet fra varmepumpen.

BEMÆRK

Det er vigtigt for varmepumpens funktion, at
afledning af kondensvandet fungerer, samt at
kondensvandrørets udmunding er placeret såle-
des, at huset ikke kan tage skade.

BEMÆRK

Rør med varmekabler til dræning af kon-
densvandsopsamler medfølger ikke.

BEMÆRK

For at sikre funktionen bør tilbehøret KVR 10
benyttes.

BEMÆRK

Kondensvandafledning bør kontrolleres regel-
mæssigt, især om efteråret. Rengør om nødven-
digt.

BEMÆRK

El-installation og trækning af ledninger skal
udføres under kontrol af en autoriseret el-instal-
latør.

■ Kondensvandet (op til 50 liter/døgn), som opsamles i
opsamleren skal bortledes via et rør til et passende
afløb, hvor den kortest mulige strækning udendørs
anbefales.

■ Den del af røret, der ikke ligger frostfrit, skal være op-
varmet af et varmekabel for at forhindre tilfrysning.

■ Læg røret med fald fra METROAIR I.

■ Kondensvandrørets udløb skal ligge i frostfri dybde
eller alternativt indendørs (med forbehold for lokale
bestemmelser og regler).

■ Benyt vandlås ved installationer, hvor der kan forekom-
me luftcirkulation i kondensvandrøret.

■ Isoleringen skal slutte tæt mod kondensvandsopsam-
leren.
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Anbefalede alternativer til afledning af
kondensvand

Stenkiste

LEK

Frostfritt djup

F2120

Frostfri
dybde

Hvis huset har kælder, skal stenkisten placeres på en så-
dan måde, at kondensvandet ikke påvirker huset. Ellers
kan stenkisten placeres lige under varmepumpen.

Kondensvandrørets udløb skal ligge i frostfri dybde.

Afløb indendørs

Vandlås

Samling

Kondensvandet ledes til afløb indendørs (med forbehold
for lokale bestemmelser og regler).

Læg røret med fald fra METROAIR I.

Kondensvandrøret skal have en vandlås for at forhindre
luftcirkulation i røret.

KVR 10 samles i henhold til billedet. Rørtrækning inde i
huset indgår ikke.

Nedløbsrørafløb

LEK

 

F2120

Frostfritt

djup
Frostfri
dybde

Vandlås

Kondensvandrørets udløb skal ligge i frostfri dybde.

Læg røret med fald fra METROAIR I.

Kondensvandrøret skal have en vandlås for at forhindre
luftcirkulation i røret.

HUSK!

Hvis et af de anbefalede alternativer ikke benyt-
tes, skal der sørges for god bortledning af kon-
densvand.
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Installationsområdet
Afstanden mellem METROAIR I og husvæg skal være
mindst 350 mm. Frit område over METROAIR I skal være
mindst 1 000 mm. Frit område foran dog mindst 1 000
mm mhp. evt. fremtidig service.

3
5

0
 m

m

Fritt utrymme bakom

Fritt utrymme framför 
dock 1000 mm för ev. framtida service

Min. avstånd
vid användning
av flera F2300

600 mm

 1
0

0
0

 m
m

400 mm 

Minimalt 
fritt utrymme

600mm 

Minimalt 
fritt utrymme

Minimalt frit område

Frit område foran dog 1000 mm mhp.
evt. fremtidig service

Minimalt frit område

Min. afstand ved brug
af flere METROAIR I

600 mm

600 mm

Mindst 1000 mm

Frit område bagved350 mm

400 mm

Medfølgende komponenter

METROAIR I 8, METROAIR I 12

LEK

LEK

Spærreventil med filter
(G1").

2 flexrør (DN25, G1") med 4
pakninger.

METROAIR I 16, METROAIR I 20

LEK

LEK

Spærreventil med filter (G1
1/4").

2 flexrør (DN25, G1 1/4")
med 4 pakninger.
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Afmontering af sidelåge og topplade
L
E
K
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Generelt
METROAIR I (1x230V)

LEK

GQ1

AA2

UB1

BT12

EP2

XL1

BT3

XL2

HS1

XL21

BT84

QN1

QN4

RM1

QN2

BP11

QN34

BT15

BT14 EB10

QA40 GQ10

BT17

RA1

BP9

BP1

BP2

BP8

XL20

BT81

HQ9

CA1
X6

METROAIR I™Kapitel 3 | Varmepumpens konstruktion14

3 Varmepumpens konstruktion



METROAIR I (3x400V)

LEK

GQ1

AA2

UB1

BT12

EP2

XL1

BT3

XL2

HS1

XL21

BT84

QN1

QN4

RM1

QN2

BP11

QN34

BT15

BT14 EB10

QA40 GQ10

BT17

RF2RA1

BP9

BP1

BP2

BP8

XL20

BT81

HQ9
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L
E
K

Data

Serie.n
r.

Art.nr. 711453

OUT

IN

PF4

BT16

PF1

BT28

EP1

WM5

XL40

XL1

XL2

PF3

PF3
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Rørtilslutninger
Tilslutning, varmebærer – fremløb fra METROAIR IXL1
Tilslutning, varmebærer – retur til METROAIR IXL2
Servicetilslutning, højtrykXL20
Servicetilslutning, lavtrykXL21
Tilslutning, afløb kondensbakkeXL40

Føler osv.
HøjtrykspressostatBP1
LavtrykspressostatBP2
LavtryksfølerBP8
HøjtryksfølerBP9
Trykføler, indsprøjtningBP11
Temperaturføler, returBT3
Temperaturføler, kondensator fremløbBT12
Temperaturføler, varmgasBT14
Temperaturføler, væskeledningBT15
Temperaturføler, fordamperBT16
Temperaturfølere, sugegasBT17
Temperaturføler, omgivelseBT28
Temperaturføler, indsprøjtning, EVI kompressorBT81
Temperaturføler, sugegas fordamperBT84

Elektriske komponenter
GrundkortAA2
Kondensator (1x230V)CA1
KompressorvarmerEB10
VentilatorGQ1
InverterQA40
Harmonic-filter (3x400V)RA1
Spjæld (1x230V)RA1
EMC-filter (3x400V)RF2
Klemrække (1x230V)X6

Kølekomponenter
FordamperEP1
KondensatorEP2
KompressorGQ10
PartikelfilterHQ9
TørfilterHS1
EkspansionsventilQN1
BypassventilQN4
4-vejsventilQN2
Ekspansionsventil, underkølingQN34
KontraventilRM1

Andet
TypeskiltPF1
SerienummerPF3
Skilt, rørtilslutningPF4
Kabelgennnemføring, indkommende strømforsy-
ning

UB1

KondensvandsopsamlerWM5

Betegnelser i komponentplacering iht. standard IEC
81346-1 og 81346-2.
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El-boks

L
E
K

AA2 FC1X24 F5 F4 X7 F2 F1

S2

S1

X23

X22

X21

X28 X27 F3 X2 X1 X5

X9

S3

Elektriske komponenter
GrundkortAA2

Klemrække, indkommende forsyningX1
Klemrække, kompressor forsyningX2
Klemrække, ekstern driftsspændingX5
Klemrække, 230V~X7
Klemrække, tilslutning KVRX9
Klemrække, Kompressor blokering, TarifX21
Klemrække, kommunikationX22
Klemrække, kommunikationX23
Klemme, ventilatorX24
Klemme, ekspansionsventil QN1X27
Klemme, underkøling QN34X28

Sikring, styring 230V~F1
Sikring, styring 230V~F2
Sikring til eksternt varmekabel, KVRF3
Sikring, ventilatorF4
Sikring, ventilatorF5
Automatsikring (Erstattes med kombiafbryder
(FB1) ved montering af tilbehør KVR 10.)

FC1

DIP-switch, adressering af varmepumpe ved
multidrift

S1

DIP-switch, forskellige tilvalgS2
Reset-knapS3

Betegnelser i komponentplacering iht. standard IEC
81346-1 og 81346-2.

METROAIR I™Kapitel 3 | Varmepumpens konstruktion18



Generelt
Rørinstallationen skal udføres iht. gældende regler.

METROAIR I arbejder op til en returtemperatur på ca.
55 °C og en udgående temperatur fra varmepumpen på
ca. 65 °C.

METROAIR I er ikke udstyret med spærreventiler på
vandsiden, men sådanne skal monteres for at lette evt.
fremtidig service. Returtemperaturen begrænses af re-
turløbsføleren.

Vandmængder
Afhængigt af størrelsen på din METROAIR I kræves en
tilgængelig vandvolumen for at undgå korte driftstider
og for at kunne afrime. For optimal drift af METROAIR I
anbefales en minimal tilgængelig vandvolumen på 10
liter gange størrelsesciffer. F.eks. METROAIR I-12: 10 liter
x 12 = 120 liter.

BEMÆRK

Rørsystemet skal være spulet igennem, inden
varmepumpen tilsluttes, så forureninger ikke
beskadiger anvendte komponenter.

Rørtilkobling
centralvarmesiden
■ Varmepumpen skal udluftes ved den øverste tilslutning

(XL1) med udluftningsniplen på det medfølgende fle-
xrør.

■ Monter det medfølgende snavsfilter før indløbet, dvs.
den nederste tilslutning (XL2) på METROAIR I.

■ Varmeisolér samtlige rør udendørs med mindst 19 mm
tyk rørisolering.

■ Montér stop- og aftapningsventil, så METROAIR I kan
tømmes ved længerevarende strømafbrydelse.

■ De medfølgende flexrør fungerer som vibrationsdæm-
pere. Flexrørene monteres, så der opstår en bøjning,
og dermed fungerer vibrationsdæmpningen.

Ladepumpe
Ladepumpen (indgår ikke i produktet) forsynes og styres
fra indendørsmodulet/styremodulet. Den har en indbyg-
get frostsikringsfunktion og skal derfor ikke slukkes ved
frostrisiko.

Ved temperaturer under +2 °C kører ladepumpen perio-
devis for at forhindre, at vandet fryser i ladekredsen.
Funktionen beskytter også mod for høj temperatur i la-
dekredsen.

Trykfald, varmebærerside
METROAIR I-8, -12, -16, -20

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

0 0,05 0,1 0,15 0,2 0,25 0,3 0,35 0,4 0,45 0,5 0,55 0,6 0,65 0,7 0,75 0,8 0,85 0,9

Tryckfall [kPa]

Flöde [l/s]

Tryckfall F2120

Trykfald (kPa)

Flow (l/sek.)

-8

-12/-16/-20

Varmeisolering

LEK

Varmeisolering
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Montering af flexslange
L
E
K

Data

Serie.n
r.

Art.nr. 711453

OUT

IN

XL1

XL2
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Generelt
■ Tilkobling af varmepumpen må ikke foretages uden

el-forsyningsselskabets godkendelse, og tilkoblingen
skal foregå under opsyn af en autoriseret el-installatør.

■ Hvis METROAIR I sikres med automatsikring, skal denne
have mindst motorkarakteristik "C". Sikringernes stør-
relse fremgår af afsnittet "Tekniske data".

■ METROAIR I har ikke en flerpolet driftsafbryder for
indgående elektrisk strømforsyning. Derfor skal varme-
pumpens forsyningskabel tilsluttes en driftsafbryder
med mindst 3 mm brydeafstand. Hvis ejendommen
har fejlstrømsrelæ, kan varmepumpen med fordel
forsynes med et separat fejlstrømsrelæ. Fejlstrømsre-
læet bør have en mærkeudløsningsstrøm på højst 30
mA. Indgående strømforsyning skal være 400V 3N~
50Hz via el-skab med sikringer.

Ved 230V~ 50Hz skal indgående forsyning være 230V~
50Hz via el-skab med sikringer.

■ Ved eventuel isolationstest af ejendommen skal varme-
pumpen frakobles.

■ Hvis styringen skal forsynes separat fra øvrige kompo-
nenter i varmepumpen (f.eks. ved tarifindkobling), til-
sluttes et separat styrekabel til klemrække (X5).

■ Kabler til stærkstrøm og signalkabler skal føres bagfra
i kabelgennemføringerne på varmepumpens højre si-
de, set forfra.

■ Kommunikationskablet skal være et skærmet kabel
med tre ledere og tilsluttes mellem METROAIR I klem-
række X22 og indendørsmodulet/styremodulet.

■ Ladepumpen tilsluttes indendørsmodulet/styremodu-
let. Se hvor ladepumpen skal tilsluttes i installations-
håndbogen for dit indendørsmodul/styremodul.

BEMÆRK

El-installation samt evt. service skal udføres un-
der kontrol af en autoriseret el-installatør. Af-
bryd strømmen med drejekontakten før evt.
service. El-installation og ledningsføring skal
udføres iht. gældende regler.

BEMÆRK

For at undgå skader på luft/vand-varmepum-
pens elektronik skal tilslutninger, hovedspæn-
ding og fasespænding kontrolleres, før maski-
nen startes.

BEMÆRK

Ved tilslutning skal der tages hensyn til den
spændingsførende eksterne styring

BEMÆRK

Hvis forsyningskablet er beskadiget, må det kun
udskiftes af METROTHERM, deres servicerepræ-
sentant eller lignende kvalificeret personale for
at undgå eventuel fare og skade.

L
E
K

AA2 FC1X24 F5 F4 X7 F2 F1

S2

S1

X23

X22

X21

X28 X27 F3 X2 X1 X5

X9

S3
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Tilgængelighed, el-tilslutning
Afmontering af sidelåge
Skru skruerne ud, og løft dækslet af.

L
E
K
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Konfiguration ved hjælp af
DIP-switch
På grundkortet (AA2) vælges kommunikationsadresse
for METROAIR I mod indendørsmodulet / styremodulet.
DIP-switch S1 benyttes til konfiguration af adresse og
funktioner. Ved kaskadedrift med f.eks. METRO-
AIR S20 / METROAIR S40 kræves adressering. Som stan-
dard har METROAIR I adresse 1. I en kaskadeforbindelse
skal alle METROAIR I have en unik adresse. Adressen
kodes binært.

BEMÆRK

Ændring af DIP-switchernes indstilling må kun
ske med produktet i spændingsløs tilstand.

Grun-
dindstilling

Adresse

(com)

SlaveDIP S1 position

(1 / 2 / 3)

OFF01Slave 1off / off / off
OFF02Slave 2on / off / off
OFF03Slave 3off / on / off
OFF04Slave 4on / on / off
OFF05Slave 5off / off / on
OFF06Slave 6on / off / on
OFF07Slave 7off / on / on
OFF08Slave 8on / on / on

Grun-
dindstilling

FunktionIndstillingDIP S1 posi-
tion

OFFTillader
køling

ON4

GrundindstillingIndstillingDIP S2 position

OFFOFF1
OFFOFF2
OFFOFF3
OFFOFF4

Switch S3 er reset-knappen, der omstarter styringen.

HUSK!

DIP S1 position 4 skal ændres til ON for at der
kan køres køling.
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Tilslutninger BEMÆRK

For at undgå forstyrrelser må uskærmede kom-
munikations- og/eller følerkabler til eksterne
tilslutninger ikke lægges tættere på stærkstrøms-
ledninger end 20 cm.

Strømtilslutning

L
E
K

Data

Serie.n
r.

Art.nr. 711453

OUT

IN

L
E
K

Indgående strømforsyning

Skrueforbindelse

Indgående forsyningskabel medfølger og er fabrikstilslut-
tet klemrække X1. Uden for varmepumpen er der ca. 1,8
m tilgængeligt kabel.

Ved installation monteres skrueforbindelsen på bagsiden
af varmepumpen. Den del af skrueforbindelsen, der
spænder kablet, skal strammes med et moment på over
3,5Nm.
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Tilslutning af ekstern driftsspænding

BEMÆRK

Marker aktuelt el-skab med advarsel om ekstern
spænding.

Ved tilslutning af ekstern styrespænding fjerner du
brokoblingerne på klemrække X5 (se billede).

L

0

L
E
K

1. 2. 3. 4.

Ekstern styrespænding (230V~ 50Hz) tilsluttes klemrække
X5:L, X5:N og X5:PE (i henhold til billedet).

L

N

L

N

L

N

F2120

X5

Externt

X5

EksterntMETROAIR I

Benyttes ekstern styrespænding ved tarifstyring skal du
tilslutte en sluttende kontakt til tilslutning X21:1 og
X21:2 (kompressorblokering) for at undgå alarm.

X21X21

Kompressorblokering

Eksternt varmekabel i kondensvandrør (KVR
10)
METROAIR I er udstyret med klemme til eksternt varme-
kabel (EB14, medfølger ikke). Tilslutningen er sikret med
250 mA (F3) fra fabrikken. Hvis der skal benyttes en an-
den varmekabellængde, skal sikringen udskiftes med en
passende størrelse.

Art.nr.Sikring (F3)Samlet
effekt
(W)

Længde
(m)

718085T100mA/250V151
518900*T250mA/250V453
718086T500mA/250V906

* Monteret fra fabrikken.

Udskift automatsikring (FC1) med en kombiafbryder
(FB1) ved installation af KVR 10, hvis der ikke findes en
ekstern kombiafbryder til installationen. Kombiafbryder
(FB1) findes som medfølgende komponent til KVR 10.

Tilslutning til eksternt varmekabel (EB14) foretages til
klemrække X9:L og X9:N. Hvis der findes en jordledning,
skal denne tilsluttes på X9:PE. Se følgende billede, og
læs videre i installatørhåndbogen til KVR 10.

L

N

L

N

PE

F2120 Externt

L

N

PE

X9

F3

EksterntMETROAIR I

EB14

Eksternt varmekabel

F3

X9

BEMÆRK

Røret skal kunne holde til varmen fra varmekab-
let.

For at sikre funktionen bør tilbehøret KVR 10
benyttes.
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Kabelføring

Følgende billede viser anbefalet kabelføring fra el-skab
frem til kondensvandsopsamler på indersiden af
METROAIR I. Overgang mellem el-kabel og varmekabel
skal ske efter gennemføring til kondensvandsopsamler.
Afstanden mellem el-skab og gennemføringen til kon-
densvandsopsamleren er ca. 1 600 mm.

LEK

L
E
K

Data

Serie.n
r.

Art.nr. 711453

OUT

IN

EB14

LEK

L
E
K

Data

Serie.n
r.

Art.nr. 711453

OUT

IN

EB14
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Tilslutningsmuligheder

Kommunikation
METROAIR I kommunikerer med METROTHERM inden-
dørsmoduler/styremoduler ved at tilslutte et skærmet
kabel (maks. tværsnitsareal 0,75 mm²) med treledere til
klemrække X22:1–4, i henhold til følgende billede.
Ved kaskadekobling, forbind klemrække X23 med X22
på næste varmepumpe.

Softwareversion

For at METROAIR I skal kunne kommunikere med inden-
dørsmodul/styremodul, skal dens softwareversion mindst
være som anført i tabellen.

SoftwareversionIndendørsmodul/
Styremodul

v7865METROAIR 330
v7840R2METROAIR S20
v7839R2METROAIR S40

Tag kontakterne ud i METROAIR I

PRESS

1

PULL

LE
K

2 3

Træk op!

Tryk ned!

1 2 3
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METROAIR 330

GND

B

A

GND

B

A

X23

AA3-X4

X22

Inomhusmodul

F2120

2

1

3

4

15

14

13

12

11

10

METROAIR I

Indendørs modul

AA3-X4

X23

X22
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METROAIR S20

LEK

L N 1 1 0 2 3 4PE

2
1

2
0

1
9

1
8

1
7

1
6

1
5

1
4

1
3

1
2

1
1

1
0

9
8

7
6

5
4

3
2

1
 

X2

5

6

7

2

1

8

9

13

12

4

3

11

10

19

20

21

14

18

16

17

15

A

B

GND

SMO

19

20

21

18

F2120

2

1

3

4

GND

B

A

METROAIR I

X2

X22

Styremodul
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METROAIR S40

L N 1 1 0 2 3 4PE

1 2 3 4

LEK

ON

12345678

-X9

-X2 24

20

21

22

23

15

16

17

18

19

10

11

12

13

14

5

6

7

8

9

1

1NLPEPE

12345678

2
1 2

3 4 5 6 7 8 9

2

3

4

-X8

-X4

-X10-X1

AA5-X4

123

ABGND

45

SMO

6

5

4

3

2

1

A

B

GND

A

B

GND

6

5

4

3

2

1

A

B

GND

A

B

GND

F2040 F2040

A

B

GND

5
4

2
3

1 A

B

GND

5
4

2
3

1

F2030 F2030

A

B

GND5
6

4
2

3
1

A

B

GND5
6

4
2

3
1

F2026 F2026

2

1

3

4

GND

B

A

2

1

3

4

GND

B

A

X22 X22

F2120 F2120

2

1

3

4

GND

B

A

2

1

3

4

GND

B

A

X23 X23

A

B

GND

A

B

GND

F2020/F2025/F2300 F2020/F2025/F2300

METROAIR I

AA5-X4

X22 X22

METROAIR I

Styremodul

X23 X23

For tilkobling i indendørsmodul/styremodul, se den på-
gældende manual på www.volundvt.dk.
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Tilslutning af tilbehør
Instruktioner for tilslutning af tilbehør findes i den
medfølgende installationsvejledning til det pågældende
tilbehør. Se side 42 med listen over det tilbehør, der kan
anvendes til METROAIR I.
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Forberedelser
■ Kontroller, at rørsystemet er gjort færdigt.

■ Kontrollér rørsystemets tæthed.

■ Kontroller, at el-installationen er gjort færdig.

■ Kontrollér, at el-forsyning er tilsluttet, således at kom-
pressorvarmeren (EB10) kan påbegynde opvarmning
af kompressoren, hvis der er et behov.

■ Kompressorvarmeren (EB10) skal have været i drift i
ca. 3 timer, før der må ske kompressordrift. Dette gøres
ved at styrespænding er tilsluttet. METROAIR I tillader
kompressorstart efter kompressoren er opvarmet. Det
kan tage op til 3 timer.

Påfyldning og udluftning af
varmebærersystemet
1. Fyld varmebærersystemet op til nødvendigt tryk.
2. Udluft systemet med udluftningsniplen på flexrøret

(medfølger) og evt. cirkulationspumpe.

LEK

QM20

Opstart og kontrol
1. Kommunikationskabel, klemrække (X22:1-4) skal

være tilsluttet.
2. Hvis køledrift med METROAIR I ønskes, skal DIP-

switch S1 position 4 ændres i henhold til beskrivelse
på side 23.

3. Den eksterne afbryder slås til.
4. Kontrollér, at METROAIR I er spændingssat.
5. Kontroller, at sikring (FC1) er slået til.
6. Genmonter afmonterede plader og dæksler.
7. Efter spændingen er slået til på METROAIR I og et

kompressorbehov fra indendørsmodulet/styremo-
dulet starter kompressoren, når den er varmet op,
efter maks. 180 minutter. Denne tidsforsinkelses
længde er afhængig af, om kompressoren allerede
er varmet op fra før. Se vejledning i kapitel Forbere-
delser på side 32.

8. Tilpas ladeflowet efter dimensionering. Se også af-
snittet "Justering, indfyringsmængde" på side 33.

9. Juster menuindstillinger via indendørsmodulet/sty-
remodulet efter behov.

10. Udfyld igangsættelsesrapporten i brugerhåndbogen.
11. Fjern beskyttelsesfilmen fra låget på METROAIR I.

BEMÆRK

Ved tilslutning skal der tages hensyn til den
spændingsførende eksterne styring.

Efterjustering, varmebærerside
I den første tid frigives der luft fra radiatorvandet, og det
kan være nødvendigt at foretage udluftning. Hvis der
høres en boblende lyd fra varmepumpen, cirkulations-
pumpen og radiatorer, kræves der yderligere udluftning
af hele systemet. Når systemet er stabiliseret (korrekt
tryk og al luft fjernet), kan varmeautomatikken indstilles
på de ønskede værdier.
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Justering, indfyringsmængde
For korrekt funktion af varmepumpen hele året kræves
det, at ladeflowet er korrekt justeret.

Benyttes et METROTHERM indendørsmodul METROAIR
330 eller en tilbehørsstyret ladepumpe til styremodulet
METROAIR S20 / METROAIR S40, vil styringen stræbe
efter at bevare et optimalt flow over varmepumpen.

Det kan være nødvendigt at foretage en justering, især
ved fyldning af en separat varmtvandsbeholder. Derfor
anbefales det at have mulighed for at justere flowet over
varmtvandsbeholderen ved hjælp af en reguleringsventil.
1. Anbefaling ved utilstrækkeligt varmtvand og infor-

mationsmeddelelse "høj kondensator ud" under
påfyldning af varmtvand: øg flowet

2. Anbefaling ved utilstrækkeligt varmtvand og infor-
mationsmeddelelse "høj kondensator ind" under
påfyldning af varmtvand: mindsk flowet
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Generelt
METROAIR I er udstyret med en intern elektronisk styring,
der sørger for de funktioner, der er nødvendige for drif-
ten af varmepumpen, f.eks. afrimning, stop ved
maks./min. temperatur, tilkobling af kompressorvarmer
og beskyttende funktioner under drift.

Temperaturer, antal starter og driftstid aflæses i inden-
dørsmodulet/styremodulet.

Den indbyggede styring viser informationer ved hjælp
af status-LED'er og kan anvendes ved service.

Ved normal drift behøver boligejeren ikke at have ad-
gang til styringen.

METROAIR I kommunikerer med METROTHERM inden-
dørsmodul/styremodul, hvilket indebærer, at alle
indstillinger og måleværdier fra METROAIR I justeres og
aflæses i indendørsmodulet/styremodulet.

LED-status
Grundkortet (AA2) har seks status-LED'er for enkel kon-
trol og fejlfinding.

ForklaringTilstandLED

Styrekort uden spændingSlukketPWR

(grøn) Styrekort spænding tilsluttetFast lys

CPU uden spændingSlukketCPU

CPU arbejderBlinker(grøn)

CPU arbejder ikke korrektFast lys
Ingen kommunikation til in-
dendørsmodul/styremodul

SlukketEXT COMM

(grøn)
Kommunikation til inden-
dørsmodul/styremodul

Blinker

Ingen kommunikation med
inverter

SlukketINT COMM

(grøn)
Kommunikation med inver-
ter

Blinker

Ingen afrimning eller beskyt-
telse aktiv

SlukketDEFROST

(grøn)
En eller anden beskyttelse
er aktiv

Blinker

KompressorafrimningFast lys
Der foreligger ingen fejlSlukketERROR

(rød) Infoalarm (midlertidig), aktivBlinker
Aktuel alarm, aktivFast lys
Relæ i strømløs tilstandSlukketK1, K2, K3,

K4, K5 Relæ trukketFast lys
Ingen funktionN-RELAY
Ingen funktionCOMPR. ON

Masterstyring
For at styre METROAIR I kræves et METROTHERM inden-
dørsmodul/styremodul, der kalder på METROAIR I efter
behov. Alle indstillinger for METROAIR I foretages via
indendørsmodulet/styremodulet. Det viser også status
og følerværdier fra METROAIR I.

EnhedParame-
terplads

VærdiBeskrivelse

°C4 – 144Brydeværdi aktivering passiv
afrimning

°C-5 – 5-3Starttemperatur BT16 for at
beregne indeks

(1 / 0)Ja / NejNejTillad afrimning ventilator
(1 / 0)Ja / NejNejTillad lydsvag tilstand
(1 / 0)Ja / NejNejTillad afrimning tiere
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Styrevilkår

Styrevilkår, afrimning
■ Hvis temperaturen på fordampningsføleren (BT16) er

lavere end starttemperaturen for afrimningsfunktio-
nen, tæller METROAIR I tiden op til "aktiv afrimning",
hvert minut kompressoren er i gang, for at skabe et
afrimningsbehov.

■ Tid til "aktiv afrimning" vises i minutter i indendørsmo-
dulet/styremodulet. Når denne værdi er 0 minutter,
starter afrimningen.

■ "Passiv afrimning" startes, hvis kompressorbehovet er
opfyldt, samtidig med at der er afrimningsbehov, og
udetemperaturen (BT28) er højere end 4 °C.

■ Afrimning gøres aktiv (med kompressor til og ventilator
fra) eller passiv (med kompressor fra og ventilator til).

■ Hvis fordamperen bliver for kold, startes en "sikkerheds-
afrimning". Denne afrimning kan startes tidligere end
den normale afrimning. Hvis der sker ti sikkerhedsafrim-
ninger i træk, skal fordamperen (EP1) på METROAIR I
kontrolleres, hvilket angives med alarm 341.

■ Hvis "afrimning ventilator" er aktiveret i menu 5.11.1.1,
starter "afrimning ventilator" i forbindelse med den
næste "aktiv afrimning". "Afrimning ventilator" fjerner
isdannelse på ventilatorbladene og det forreste venti-
latorgitter.

Aktiv afrimning:
1. Firevejsventilen slår over mod afrimning.
2. Ventilatoren stopper, og kompressoren fortsætter

med at køre.
3. Når afrimningen er færdig, skifter firevejsventilen

tilbage til varmedrift. Kompressorhastigheden er låst
i en kort periode.

4. Omgivelsestemperaturføleren er låst, og alarm for
høj returtemperatur er spærret i to minutter efter
afrimning.

Passiv afrimning:
1. Hvis der ikke findes et kompressorbehov, kan passiv

afrimning starte.
2. Firevejsventilen veksler ikke.
3. Ventilatoren kører med høj hastighed.
4. Hvis der opstår varmebehov, afbrydes passiv afrim-

ning, og kompressoren starter.
5. Når passiv afrimning er færdig, standser ventilatoren.
6. Omgivelsestemperaturføleren er låst, og alarm for

høj returtemperatur er spærret i to minutter efter
afrimning.

Der er flere mulige årsager til, at en aktiv
afrimningen afsluttes:
1. Hvis temperaturen på fordamperføleren har nået

stopværdien (normalt stop).
2. Når afrimningen har været i gang i længere tid end

15 minutter. Dette kan skyldes for lidt energi i var-
mekilden, for stærk vindpåvirkning mod fordampe-
ren, og/eller at føleren på fordamperen ikke er kor-
rekt og dermed viser for lav temperatur (ved kold
udeluft).

3. Når temperaturen på returløbsføleren, BT3, er under
10 °C.

4. Hvis temperaturen på fordamperen (BP8) er lavere
end den laveste tilladte værdi. Efter ti mislykkede
afrimninger skal METROAIR I kontrolleres. Dette an-
gives som alarm 228.
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Styring – Varmepumpe EB101

Varmepumpemenu 5.11.1.1
Disse indstillinger foretages på displayet i indendørsmo-
dulet/styremodulet.

Lydsvag drift tilladt

Her indstiller du, om lydsvag drift skal være aktiveret for
varmepumpen. Bemærk, at du nu har mulighed for at
planlægge, hvornår lydsvag drift skal være aktiv.

Detekter kompressorfase

Her vises på hvilken fase varmepumpen er detekteret,
hvis du har METROAIR I 230V~50Hz. Fasedetektering
sker normalt automatisk i forbindelse med opstart af
indendørsmodulet/styremodulet. Du kan ændre denne
indstilling manuelt.

Strømbegrænsning

Her indstiller du, om strømbegrænsningsfunktionen skal
være aktiveret for varmepumpen. Ved aktiv funktion kan
du begrænse værdien for maksimal strøm.

Indstillingsområde: 6 – 32 A

Fabriksindstilling: 32 A

Spærrebånd 1

Her kan du vælge et frekvensområde, som varmepumpen
ikke må arbejde inden for. Denne funktion kan benyttes,
hvis visse kompressorhastigheder medfører forstyrrende
støj i huset.

Spærrebånd 2

Her kan du vælge et frekvensområde, som varmepumpen
ikke må arbejde inden for.

Afrimning

Her kan du foretage forskellige indstillinger, som påvirker
afrimningsfunktionen.

Starttemperatur for afrimningsfunktion

Her indstiller du den temperatur (BT16), afrimningsfunk-
tionen skal begynde at virke ved. Værdien må kun æn-
dres i samråd med din installatør.

Indstillingsområde: -5 – 5 °C

Fabriksindstilling: -3 °C

Brydeværdi aktivering passiv afrimning

Her indstiller du over hvilken temperatur (BT28) "passiv
afrimning" skal aktiveres. Ved passiv afrimning smeltes
isen ved hjælp af energien i den omgivende luft. Ventila-
toren er aktiv ved passiv afrimning. Værdien må kun
ændres i samråd med din installatør.

Indstillingsområde: 2 – 10 °C

Fabriksindstilling: 4 °C

Tillad afrimning tiere

Her aktiverer du, om afrimning skal ske tiere end normalt.
Dette valg skal foretages, hvis varmepumpen får alarm
på grund af stor isdannelse under drift, som forårsages
af f.eks. sne.

Tillad afrimning ventilator

Her indstiller du, om funktionen "afrimning ventilator"
skal være aktiveret under næste "aktiv afrimning". Denne
kan aktiveres, hvis is/sne sætter sig fast på ventilator,
gitter eller ventilatorkeglen, hvilket kan bemærkes ved
unormal ventilatorstøj fra METROAIR I.

"Afrimning ventilator" indebærer, at ventilator, gitter
eller ventilatorkeglen varmes ved hjælp af luft fra veksle-
ren (EP1). Derfor bør funktionen ikke benyttes i blæsevejr.

Start manuel afrimning

Her kan du starte en "aktiv afrimning" manuelt, i tilfælde
af at funktionen skal testes i serviceøjemed, eller hvis der
findes et behov. Dette kan være angivet sammen med
"afrimning ventilator".

METROAIR I™Kapitel 7 | Styring – Introduktion36



Fejlsøgning
BEMÆRK

Indgreb bag de fastskruede dæksler må kun
udføres af eller under tilsyn af en autoriseret el-
installatør.

BEMÆRK

Da METROAIR I kan sluttes til et stort antal ek-
sterne enheder, skal disse også kontrolleres.

BEMÆRK

Ved afhjælpning af driftsforstyrrelser, som kræ-
ver indgreb bag fastskruede låger, skal el-forsy-
ningen afbrydes på sikkerhedsafbryderen.

BEMÆRK

Alarm kvitteres på indendørsmodulet/styremo-
dulet (METROAIR 330 / METROAIR S20, METRO-
AIR S40) eller ved at afbryde strømmen til var-
mepumpen og derefter genstarte den.

Følgende tip kan benyttes til at afhjælpe komfortforstyr-
relsen:

Grundlæggende forholdsregler
Begynd med at kontrollere følgende mulige fejlkilder:
■ At varmepumpen er i drift, og at forsyningskablet til

METROAIR I er tilsluttet.

■ Husets gruppe- og hovedsikringer.

■ Husets HPFI-relæ.

■ Varmepumpens automatsikring (FC1).

■ Varmepumpens eventuelle fejlstrømsrelæ.

■ METROAIR Is kombiafbryder (FB1). (Kun hvis KVR 10
er installeret.)

Lav temperatur på det varme vand eller
manglende varmt vand
Denne del af fejlsøgningskapitlet gælder kun, hvis var-
mepumpen er sammenkoblet med en varmtvandsbehol-
der.
■ Stort varmtvandsforbrug.

– Vent til det varme vand er blevet opvarmet.

■ Forkerte indstillinger i indendørsmodulet eller styremo-
dulet.
– Se manualen for indendørsmodulet eller styremodu-

let.

■ Tilstoppet snavsfilter.
– Kontrollér, om alarm "høj kondensator ud" (162)

findes som infomeddelelse. Kontrollér og rengør
snavsfilteret.

Lav rumtemperatur
■ Lukkede termostater i flere rum.

– Indstil termostaterne på maks. i så mange rum som
muligt.

■ Ekstern kontakt til ændring af rumvarme aktiveret.
– Kontrollér eventuelle eksterne kontakter.

■ Forkerte indstillinger i indendørsmodul eller styremo-
dul.
– Se manualen for indendørsmodulet/styremodulet

(METROAIR 330 / METROAIR S20, METROAIR S40).

■ Forkert flow over varmepumpen.
– Kontrollér, om alarm "høj kondensator ind" (163)

eller "høj kondensator ud" (162) findes som infomed-
delelse. Følg vejledningen for indregulering af lade-
flow.

Høj rumtemperatur
■ Ekstern kontakt til ændring af rumvarme aktiveret.

– Kontrollér eventuelle eksterne kontakter.

■ Forkerte indstillinger i indendørsmodul eller styremo-
dul.
– Se manualen for indendørsmodulet eller styremodu-

let.

METROAIR I ikke i drift
METROAIR I kommunikerer alle alarmer til indendørsmo-
dulet/styremodulet (METROAIR 330 / METROAIR S20,
METROAIR S40).
■ Sørg for, at der er spænding til METROAIR I og at der

er behov for kompressordrift.

■ Kontrollér indendørsmodulet/styremodulet (METRO-
AIR 330 / METROAIR S20, METROAIR S40). Se tilsvaren-
de kapitel "Komfortforstyrrelse" i installationshåndbo-
gen til indendørsmodulet/styremodulet (METROAIR
330 / METROAIR S20, METROAIR S40).

METROAIR I kommunikerer ikke
■ Kontroller, at adressering af METROAIR I er korrekt.

■ Kontroller, at kommunikationskablet er tilsluttet.

Isdannelse på ventilator, gitter og/eller
ventilatorkeglen
■ Afrimning ventilator er ikke aktiveret.

– Aktivér "afrimning ventilator" (menu 5.11.1.1).

Stor mængde vand under METROAIR I
Kontrollér vandafledningsegenskaben for KVR 10.
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Følerplacering

L
E
K

Følere

1

1

2 1 2 3 4 1 2 3 4

2 3 4 1 2 3 4

BT28

BT3

BT12

BT16

BT14

BT15

BT17

BT81

BT84

BP8

BP8

BP11

BP9

BP11

BT3

BT28

BT16

BT12

BT14

BT15

BT17

BT81

BT84

BP8

BP9

BP9

BP11

LavtryksfølerBP8
HøjtryksfølerBP9
Trykføler, indsprøjtningBP11
Temperaturføler, returBT3
Temperaturføler, kondensator fremløbBT12
Temperaturføler, varmgasBT14
Temperaturføler, væskeledningBT15
Temperaturføler, fordamperBT16
Temperaturfølere, sugegasBT17
Temperaturføler, omgivelseBT28
Temperaturføler, indsprøjtning, EVI kompressorBT81
Temperaturføler, sugegas, fordamperBT84

Data for temperaturføler returløb (BT3),
kondensator frem (BT12), væskeledning (BT15) og
indsprøjtning (BT81)

Spænding (VDC)Modstand (kO-
hm)

Temperatur (°C)

3,256351,0-40
3,240251,6-35
3,218182,5-30
3,189133,8-25
3,15099,22-20
3,10574,32-15
3,04756,20-10
2,97642,89-5
2,88933,020
2,78925,615
2,67320,0210
2,54115,7715
2,39912,5120
2,24510,0025
2,0838,04530
1,9166,51435
1,7525,30640
1,5874,34845
1,4263,58350
1,2782,96855
1,1362,46760
1,0072,06865
0,8911,73970
0,7851,46975
0,6911,24680
0,6071,06185
0,5330,90890
0,4690,77995
0,4140,672100
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Data for varmgasføler (BT14)

Spænding (V)Modstand (kO-
hm)

Temperatur (°C)

4,81118,740
4,7796,1345
4,7278,3050
4,6664,1155
4,5952,7660
4,5143,6465
4,4336,2670
4,3330,2775
4,2225,3880
4,1021,3785
3,9718,0790
3,8315,3395
3,6813,06100
3,5211,17105
3,369,59110
3,198,26115
3,017,13120
2,846,18125
2,675,37130
2,504,69135
2,334,10140

Data for fordamperføler (BT16),
omgivelsestemperaturføler (BT28),
sugegasføler,(BT17) og sugegas, fordamper (BT84)

Spænding (VDC)Modstand (kO-
hm)

Temperatur (°C)

4,7177,58-50
4,6257,69-45
4,5143,34-40
4,3732,87-35
4,2125,17-30
4,0319,43-25
3,8215,13-20
3,5811,88-15
3,339,392-10
3,077,481-5
2,806,0000
2,544,8445
2,283,93510
2,033,21715
1,802,64420
1,592,18625
1,391,81730
1,221,51835
1,071,27440
0,931,07545
0,810,91150
0,710,77555
0,620,66260
0,540,56865
0,470,49070
0,410,423375
0,360,36780
0,320,32085
0,280,28090
0,250,24595
0,220,216100
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Kan skyldesBeskrivelse eksisterende alarmAlarmtekstpådisplayet(Alarm)Alarm

Dårligt flow.5 gentagne alarmer for lav lavtryksfø-
ler inden for 4 timer.

Lav lp køledrift80156

Ventilator blokeret eller ikke tilslut-
tet.

5 mislykkede startforsøg.Ventilatoralarm fra varme-
pumpe

182224

Fremløb/returløb er tilsluttet om-
vendt.

Returløb er varmere end fremløb.Forveks. Føler
frem/retur

8225

Afbrydelse eller kortslutning på føle-
rindgang

Følerfejl BT3.

Følerfejl BT12.

Følerfejl fra varmepumpe34

36

227

Følerfejl BT14.38

Følerfejl BT15.40

Følerfejl BT16.42

Følerfejl BT17.44

Følerfejl BT28.46

Følerfejl BT81.48

Følerfejl BP8.50

Følerfejl BP9.52

Følerfejl BP11.54

Følerfejl BT84.56
For lav systemtemperatur og/eller
flow.

Afrimning kunne ikke gennemføres
10 gange i træk.

Mislykket afrimning2228

Dårligt flow, dårlig varmeoverførsel.Drift stoppes fra indedel efter mindre
end 5 minutter.

Korte driftstider for kom-
pr.

4229

Kølemedielækage.3 gentagne alarmer for lav varmgas-
føler inden for 4 timer.

Varmgasalarm78230

Kølemedielækage, blokeret ekspan-
sionsventil.

5 gentagne alarmer for lav fordamp-
ningsføler inden for 4 timer.

Lav fordampningstemp.76232

Inverter strømløs eller defekt.5 kommunikationsfejl mod inverter.Kommunikationsfejl mod
inverter.

204264

Ringe luftflow, på grund af f.eks.
blade, snavs, sne eller is.

10 gentagne afrimninger i henhold
til beskyttelsesvilkår.

Tilbagevend. sikkerheds-
afrim.

6341

Kølemedielækage, blokeret ekspan-
sionsventil.

5 gentagne lavtryksalarmer inden for
4 timer.

Tilbagevendende lavtryk72344

Stop på varmebærerflowet, ringe
systemtryk, blokeret ekspansionsven-
til.

5 gentagne højtryksalarmer inden
for 4 timer.

Tilbagevendende højtryk74346

Initieringsfejl inverter.Uspecificeret fejl207400

Forkert inverterstørrelse.Inverter ikke kompatibel.209

Konfigurationsfil mangler.211

Ladefejl konfiguration.213
Kommunikation med AA2-X20 af-
brudt.

3 gentagne kommunikationsfejl in-
den for 2 timer.

Inverteralarm type II104421

Dårligt varmebærerflow, kølemedie-
lækage.

2 gentagne alarmer for LP/HP presso-
stat inden for 2,5 timer.

Udløst pressostat108425

Høj spænding ind til METROAIR I.Fasespænding til inverter for høj, 3
gange inden for 2 timer eller fast i 1
time.

Inverteralarm type I114431
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Kan skyldesBeskrivelse eksisterende alarmAlarmtekstpådisplayet(Alarm)Alarm

Lav spænding eller faseudfald til
METROAIR I.

Fasespænding til inverter for lav, un-
der 180 V, 3 gange inden for 2 timer
eller fast i 1 time.

Inverteralarm type I116433

Mindst en kompressorfase mangler.En kompressorfase har manglet, 3
gange inden for 2 timer eller fast i 1
time.

Inverteralarm type I118435

For høj strøm til inverter.Fasespænding til inverter for høj, 3
gange inden for 2 timer.

Inverteralarm type II124441

Forstyrrelse i spændingsforsyning til
inverter

Midlertidig fejl i inverter, 3 gange in-
den for 2 timer.

Inverteralarm type II128445

Indgående spænding for lav (1-fase).For lav indgående spænding til
METROAIR I.

Inverterfejl140467
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Indendørs modul

METROAIR 330
Rustfrit stål, 3 x 400 V

Art.nr. 153 001 605

Kondensvandrør
Kondensvandrør, forskellige længder.

KVR 10-10

1 meter
753 646 999

KVR 10-30

3 meter
753 647 999

KVR 10-60

6 meter
753 647 999

Styremodul

METROAIR S20

Styremodul
Art.nr. 150 209 601

METROAIR S40

Styremodul
Art.nr. 150 409 601
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Dimensioner
METROAIR I-8
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METROAIR I-12, -16, -20

F2120

1280

1205 40

Ø52

65 85470

3
5
 -

 6
5

1
1
3
0 1

8
0

4
7
5

7
0

1
1
0

6
1
2

Ø40
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Lydtryksniveauer
METROAIR I placeres oftest ved en husmur, hvilket giver
en rettet lydspredning, der skal tages hensyn til. Man
skal derfor altid ved opsætningen stræbe efter at vælge

den side, der vender mod det mindst lydfølsomme nabo-
område.

Lydtryksniveauerne påvirkes af andre vægge, mure, for-
skelle i jordniveau mm. og skal derfor kun ses som vejle-
dende.

2 m

6 m

10 m

L
E
K

2016128METROAIR I

53535353LW(A)Lydeffektniveau (LWA), i henhold til EN12102 ved 7 / 45
(nominelt)

39393939dB(A)Lydtryksniveau (LPA) ved 2 m*

29,529,529,529,5dB(A)Lydtryksniveau (LPA) ved 6 m*

25252525dB(A)Lydtryksniveau (LPA) ved 10 m*

*Frit felt.
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Tekniske specifikationer
8METROAIR I – 1x230V

Opvarmning
Effektdata i henhold til EN 14511, dellast1)

3,57 / 0,78 / 4,57kW/kW/-7/35 Afgivet effekt / Tilført el-effekt / COPEN14511

3,66 / 0,98 / 3,74kW/kW/-7/45 Afgivet effekt / Tilført el-effekt / COPEN14511

4,03 / 0,91 / 4,43kW/kW/-2/35 Afgivet effekt / Tilført el-effekt / COPEN14511

4,07 / 1,16 / 3,51kW/kW/-2/45 Afgivet effekt / Tilført el-effekt / COPEN14511

Maks.Udetemp.
/Fremløbstemp.

Køling

3,80 / 1,28 / 2,9735 / 7 °CEffektdata i henhold til EN14511 ∆T5KAfgivet/tilført effekt/EER
5,10 / 1,37 / 3,7335 / 18 °C

Elektriske data
230V~50HzNominel spænding

14ArmsMaks. driftsstrøm varmepumpe

13ArmsMaks. driftsstrøm kompressor

40WMaks. effekt, ventilator
16ArmsSikring

Kølemediekreds
R410AKølemediets type
2 088GWP kølemedie
ScrollKompressorens type

2,4kgPåfyldningsmængde
5,01tCO2-ækvivalent

4,5MPaLukkeværdi, pressostat HP (BP1)
0,7MPaDifference, pressostat HP

0,12MPaLukkeværdi, pressostat LP
0,7MPaDifference, pressostat LP

Luftflow
2 400m3/hMaks. luftflow

-25 / 43°CMin./Maks. lufttemp, maks
reverserende cy-

klus
Afrimningssystem

Vandflow
0,45 (4,5 bar)MPaMaks. systemtryk varmebærer

0,08 / 0,32l/sek.Min./Maks. flow
26 / 65°CMin./maks. VB-temp. kontinuerlig drift

G1 1/4" udven-
digt gevind

Tilslutning varmebærer METROAIR I

G1 udvendigt
gevind

Tilslutning varmebærer flexrør
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8METROAIR I – 1x230V

Mål og vægt
1 130mmBredde
610mmDybde

1 070mmHøjde på ben
150kgVægt (ekskl. emballage)

Andet
IP24Kapslingsklasse
gråFarve

150 259 630Art nr METRO AIR I 8, 1x230V
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201612METROAIR I – 3x400V

Opvarmning
Effektdata i henhold til EN 14511, dellast1)

5,17/1,01/5,115,17/1,01/5,113,54/0,69/5,12kW/kW/-7/35 Afgivet effekt / Tilført el-effekt / COPEN14511

5,49/1,33/4,145,49/1,33/4,143,64/0,91/4,00kW/kW/-7/45 Afgivet effekt / Tilført el-effekt / COPEN14511

9,95/2,36/4,227,80/1,79/4,365,21/1,22/4,27kW/kW/-2/35 Afgivet effekt / Tilført el-effekt / COPEN14511

10,41/2,88/3,617,97/2,24/3,565,27/1,49/3,54kW/kW/-2/45 Afgivet effekt / Tilført el-effekt / COPEN14511

Maks.Maks.Maks.Udetemp. /Frem-
løbstemp.

Køling

8,10/3,50/2,317,09/2,72/2,614,69/1,70/2,7635 / 7 °CEffektdata i henhold til EN14511 ΔT5K
9,26/3,64/2,548,19/2,83/2,905,44/1,73/3,1535 / 18 °C

Afgivet/tilført effekt/EER

Elektriske data
Nominel spænding

119,57ArmsMaks. driftsstrøm varmepumpe

108,56ArmsMaks. driftsstrøm kompressor

806845WMaks. effekt, ventilator
131010ArmsSikring

Kølemediekreds
Kølemediets type
GWP kølemedie
Kompressorens type

332,6kgPåfyldningsmængde
6,266,265,43tCO2-ækvivalent

MPaBrydeværdi, pressostat HP (BP1)
MPaDifference, pressostat HP
MPaLukkeværdi, pressostat LP
MPaDifference, pressostat LP

Luftflow
4 5004 1503 400m3/hMaks. luftflow

°CMin./Maks. lufttemp, maks
Afrimningssystem

Vandflow
MPaMaks. systemtryk varmebærer

0,19/0,750,15/0,600,11/0,44l/sek.Min./Maks. flow
0,480,380,35l/sek.Min. flow afrimning (100 % pumpehastighed)

°CMin./maks. VB-temp. kontinuerlig drift
Tilslutning varmebærer METROAIR I

G1 1/4" udvendigt gevindTilslutning varmebærer flexrør

Mål og vægt
1 280mmBredde
612mmDybde

1 165mmHøjde på ben
183177kgVægt (ekskl. emballage)
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201612METROAIR I – 3x400V

Andet
Kapslingsklasse
Farve

150 259 633150 259 632150 259 631Art.nr.

SCOP & Pdesign METROAIR I i henhold til EN 14825

2016128METROAIR I
SCOPPdesignSCOPPdesignSCOPPdesignSCOPPdesign
5,05115,05114,8384,805,9SCOP 35 Middelklima

(Europa)
3,912,33,912,33,788,33,756,3SCOP 55 Middelklima

(Europa)
4,25134,25134,059,34,036,8SCOP 35 Koldt klima
3,53143,53143,339,83,337,4SCOP 55 Koldt klima
5,5135,5135,489,25,435,9SCOP 35 Varmt klima
4,5134,5134,489,24,356,3SCOP 55 Varmt klima

1)Effektangivelser inklusive afrimninger i henhold til EN14511 ved
varmebærerflow svarende til DT=5 K ved 7 / 45.
2)Nominelt flow svarer til DT=10 K ved 7 / 45.
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Arbejdsområde
METROAIR I-8 arbejdsområde
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METROAIR I-12 arbejdsområde
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METROAIR I-16 / METROAIR I-20 arbejdsområde
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METROAIR I arbejdsområde køling
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I kortere tid er det tilladt at have lavere arbejdstemperatur på vandsiden f.eks. ved opstart.
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Opvarmning

Effekt og COP ved forskellige
fremløbstemperaturer
Maksimal afgivet effekt ved kontinuerlig drift.

METROAIR I-8
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METROAIR I-16

METROAIR I-16 maks. og min. opvarmningskapacitet
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Køling

Effekt ved forskellige fremløbstemperaturer
(køling)
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Energimærkning
Informationsark

MetrothermProducent

METROAIR I 20METROAIR I 16METROAIR I 12METROAIR I 8Model

METROAIR 330METROAIR 330METROAIR 330METROAIR 330Model varmtvandsbeholder

35 / 5535 / 5535 / 5535 / 55°CTemperaturanvendelse

XLXLXLXLDeklareret tappeprofil opvarmning af vand

A++ / A++A++ / A++A++ / A++A++ / A++Effektivitetsklasse rumopvarmning, middelklima

AAAAEffektivitetsklasse opvarmning af vand, middelklima

11,0 / 12,311,0 / 12,38,0 / 8,35,9 / 6,3kWNominel varmeeffekt (Pdesignh), middelklima
4 502 / 6 5244 502 / 6 5243 409 / 4 5292 544 / 3 472kWhÅrligt energiforbrug rumopvarmning, middelklima

1616161616611661kWhÅrligt energiforbrug opvarmning af vand, middel klima
199 / 153199 / 153190 / 148189 / 147%Sæsonmiddel virkningsgrad rumopvarmning, middelkli-

ma
104104101101%Energieffektivitet ved opvarmning af vand, middelkli-

ma
35353535dBLydeffektniveau LWA indendørs

13,0 / 14,013,0 / 14,09,3 / 9,86,8 / 7,4kWNominel varmeeffekt (Pdesignh), koldt klima
13,0 / 13,013,0 / 13,09,2 / 9,25,9 / 6,3kWNominel varmeeffekt (Pdesignh), varmt klima

7 543 / 9 7657 543 / 9 7655 666 / 7 2394 182 / 5 524kWhÅrligt energiforbrug rumopvarmning, koldt klima
1758175818951895kWhÅrligt energiforbrug opvarmning af vand, koldt klima

3 153 / 3 8673 153 / 3 8672 241 / 2 7411 452 / 1 939kWhÅrligt energiforbrug rumopvarmning, varmt klima
1448144814731473kWhÅrligt energiforbrug opvarmning af vand, varmt klima

167 / 138167 / 138159 / 130158 / 130%Sæsonmiddel virkningsgrad rumopvarmning, koldt
klima

95958888%Energieffektivitet ved opvarmning af vand, koldt klima
217 / 177217 / 177216 / 176214 / 171%Sæsonmiddel virkningsgrad rumopvarmning, varmt

klima
116116114114%Energieffektivitet ved opvarmning af vand, varmt klima
53535353dBLydeffektniveau LWA udendørs

Data for pakkens energieffektivitet

METROAIR I 20METROAIR I 16METROAIR I 12METROAIR I 8Model

METROAIR 330METROAIR 330METROAIR 330METROAIR 330Model varmtvandsbeholder

35 / 5535 / 5535 / 5535 / 55°CTemperaturanvendelse

VITemperaturregulator, klasse
4,0%Temperaturregulator, bidrag til effektivitet

203 / 157203 / 157194 / 152193 / 151%Pakkens sæsonmiddelvirkningsgrad ved rumopvarm-
ning, middelklima

A+++ / A+++A+++ / A+++A+++ / A+++A+++ / A+++Pakkens effektivitetsklasse ved rumopvarmning, mid-
delklima

171 / 142171 / 142163 / 134162 / 134%Pakkens sæsonmiddelvirkningsgrad ved rumopvarm-
ning, koldt klima

221 / 181221 / 181220 / 180218 / 175%Pakkens sæsonmiddelvirkningsgrad ved rumopvarm-
ning, varmt klima

Anført effektivitet for pakken tager også hensyn til dens temperaturregulator. Hvis pakken er suppleret med ekstern tilskudskedel eller
solvarme, skal den samlede effektivitet for pakken omregnes.
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Teknisk dokumentation

METROAIR I 8Model

METROAIR 330Model varmtvandsbeholder

Luft-vand

Fraluft-vand

Væske-vand

Vand-vand

Type varmepumpe

Ja NejLavtemperatur-varmepumpe

Ja NejIndbygget el-patron for tilskud

Ja NejVarmepumpe for varme og varmt vand

Middel Koldt VarmtKlima

Middel (55 °C) Lav (35 °C)Temperaturanvendelse

EN14825 / EN14511 / EN16147 / EN12102Anvendte standarder
%147ƞsSæsonmiddelvirkningsgradved rumopvarm-

ning
kW6,3PratedNominel afgivet varmeeffekt

Deklareret COP for rumopvarmning ved dellast og ved udetemperatur TjDeklareret kapacitet for rumopvarmning ved dellast og ved udetemperatur Tj

-2,48COPdTj = -7 °CkW5,5PdhTj = -7 °C
-3,80COPdTj = +2 °CkW4,1PdhTj = +2 °C
-4,45COPdTj = +7 °CkW2,9PdhTj = +7 °C
-5,26COPdTj = +12 °CkW3,3PdhTj = +12 °C
-2,48COPdTj = bivkW5,5PdhTj = biv
-2,34COPdTj = TOLkW5,7PdhTj = TOL
-COPdTj = -15 °C (hvis TOL < -20 °C)kWPdhTj = -15 °C (hvis TOL < -20 °C)

°C-10TOLMin. udelufttemperatur°C-7TbivBivalenttemperatur

-COPcycCOP ved cykluskørselkWPcychKapacitet ved cykluskørsel
°C65WTOLMaks. fremløbstemperatur-0,99CdhDegraderingskoefficient

TilskudsvarmeEffektforbrug i andre tilstande end aktiv tilstand

kW0,0PsupNominel varmeeffektkW0,025POFFOff-tilstand

kW0,01PTOTermostat off-indstilling

ElektriskType tilført energikW0,025PSBStandby-tilstand

kW0,037PCKKrumtaphusopvarmertilstand

Andre poster

m3/h2 400Nominelt luftflow (luft-vand)VariabelKapacitetsregulering

m3/hNominelt varmebærerflowdB35 / 53LWALydeffektniveau, indendørs/udendørs

m3/hKuldebærerflow væske-vand eller vand-vand-
varmepumper

kWh3 472QHEÅrligt energiforbrug

For varmepumpe med både rumopvarmning og opvarmning af vand

%101ƞwhEnergieffektivitet ved opvarmning af vandXLDeklareret tappeprofil opvarmning af vand

kWhQfuelDagligt brændstofforbrugkWh7,56QelecDagligt energiforbrug

GJAFCÅrligt brændstofforbrugkWh1 661AECÅrligt energiforbrug
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METROAIR I 12Model

METROAIR 330Model varmtvandsbeholder

Luft-vand

Fraluft-vand

Væske-vand

Vand-vand

Type varmepumpe

Ja NejLavtemperatur-varmepumpe

Ja NejIndbygget el-patron for tilskud

Ja NejVarmepumpe for varme og varmt vand

Middel Koldt VarmtKlima

Middel (55 °C) Lav (35 °C)Temperaturanvendelse

EN14825 / EN14511 / EN16147 / EN12102Anvendte standarder
%148ƞsSæsonmiddelvirkningsgradved rumopvarm-

ning
kW8,3PratedNominel afgivet varmeeffekt

Deklareret COP for rumopvarmning ved dellast og ved udetemperatur TjDeklareret kapacitet for rumopvarmning ved dellast og ved udetemperatur Tj

-2,39COPdTj = -7 °CkW7,3PdhTj = -7 °C
-3,85COPdTj = +2 °CkW4,7PdhTj = +2 °C
-4,48COPdTj = +7 °CkW2,9PdhTj = +7 °C
-5,30COPdTj = +12 °CkW3,3PdhTj = +12 °C
-2,39COPdTj = bivkW7,3PdhTj = biv
-2,28COPdTj = TOLkW7,8PdhTj = TOL
-COPdTj = -15 °C (hvis TOL < -20 °C)kWPdhTj = -15 °C (hvis TOL < -20 °C)

°C-10TOLMin. udelufttemperatur°C-7TbivBivalenttemperatur

-COPcycCOP ved cykluskørselkWPcychKapacitet ved cykluskørsel
°C65WTOLMaks. fremløbstemperatur-0,99CdhDegraderingskoefficient

TilskudsvarmeEffektforbrug i andre tilstande end aktiv tilstand

kW0,5PsupNominel varmeeffektkW0,025POFFOff-tilstand

kW0,007PTOTermostat off-indstilling

ElektriskType tilført energikW0,025PSBStandby-tilstand

kW0,037PCKKrumtaphusopvarmertilstand

Andre poster

m3/h3 400Nominelt luftflow (luft-vand)VariabelKapacitetsregulering

m3/hNominelt varmebærerflowdB35 / 53LWALydeffektniveau, indendørs/udendørs

m3/hKuldebærerflow væske-vand eller vand-vand-
varmepumper

kWh4 529QHEÅrligt energiforbrug

For varmepumpe med både rumopvarmning og opvarmning af vand

%101ƞwhEnergieffektivitet ved opvarmning af vandXLDeklareret tappeprofil opvarmning af vand

kWhQfuelDagligt brændstofforbrugkWh7,56QelecDagligt energiforbrug

GJAFCÅrligt brændstofforbrugkWh1 661AECÅrligt energiforbrug
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METROAIR I 16Model

METROAIR 330Model varmtvandsbeholder

Luft-vand

Fraluft-vand

Væske-vand

Vand-vand

Type varmepumpe

Ja NejLavtemperatur-varmepumpe

Ja NejIndbygget el-patron for tilskud

Ja NejVarmepumpe for varme og varmt vand

Middel Koldt VarmtKlima

Middel (55 °C) Lav (35 °C)Temperaturanvendelse

EN14825 / EN14511 / EN16147 / EN12102Anvendte standarder
%153ƞsSæsonmiddelvirkningsgradved rumopvarm-

ning
kW12,3PratedNominel afgivet varmeeffekt

Deklareret COP for rumopvarmning ved dellast og ved udetemperatur TjDeklareret kapacitet for rumopvarmning ved dellast og ved udetemperatur Tj

-2,48COPdTj = -7 °CkW10,9PdhTj = -7 °C
-3,96COPdTj = +2 °CkW6,7PdhTj = +2 °C
-4,67COPdTj = +7 °CkW5,9PdhTj = +7 °C
-5,67COPdTj = +12 °CkW6,5PdhTj = +12 °C
-2,48COPdTj = bivkW10,9PdhTj = biv
-2,40COPdTj = TOLkW11,6PdhTj = TOL
-COPdTj = -15 °C (hvis TOL < -20 °C)kWPdhTj = -15 °C (hvis TOL < -20 °C)

°C-10TOLMin. udelufttemperatur°C-7TbivBivalenttemperatur

-COPcycCOP ved cykluskørselkWPcychKapacitet ved cykluskørsel
°C65WTOLMaks. fremløbstemperatur-0,99CdhDegraderingskoefficient

TilskudsvarmeEffektforbrug i andre tilstande end aktiv tilstand

kW0,7PsupNominel varmeeffektkW0,025POFFOff-tilstand

kW0,007PTOTermostat off-indstilling

ElektriskType tilført energikW0,025PSBStandby-tilstand

kW0,037PCKKrumtaphusopvarmertilstand

Andre poster

m3/h4 150Nominelt luftflow (luft-vand)VariabelKapacitetsregulering

m3/hNominelt varmebærerflowdB35 / 53LWALydeffektniveau, indendørs/udendørs

m3/hKuldebærerflow væske-vand eller vand-vand-
varmepumper

kWh6 524QHEÅrligt energiforbrug

For varmepumpe med både rumopvarmning og opvarmning af vand

%104ƞwhEnergieffektivitet ved opvarmning af vandXLDeklareret tappeprofil opvarmning af vand

kWhQfuelDagligt brændstofforbrugkWh7,36QelecDagligt energiforbrug

GJAFCÅrligt brændstofforbrugkWh1 616AECÅrligt energiforbrug
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METROAIR I 20Model

METROAIR 330Model varmtvandsbeholder

Luft-vand

Fraluft-vand

Væske-vand

Vand-vand

Type varmepumpe

Ja NejLavtemperatur-varmepumpe

Ja NejIndbygget el-patron for tilskud

Ja NejVarmepumpe for varme og varmt vand

Middel Koldt VarmtKlima

Middel (55 °C) Lav (35 °C)Temperaturanvendelse

EN14825 / EN14511 / EN16147 / EN12102Anvendte standarder
%153ƞsSæsonmiddelvirkningsgradved rumopvarm-

ning
kW12,3PratedNominel afgivet varmeeffekt

Deklareret COP for rumopvarmning ved dellast og ved udetemperatur TjDeklareret kapacitet for rumopvarmning ved dellast og ved udetemperatur Tj

-2,48COPdTj = -7 °CkW10,9PdhTj = -7 °C
-3,96COPdTj = +2 °CkW6,7PdhTj = +2 °C
-4,67COPdTj = +7 °CkW5,9PdhTj = +7 °C
-5,67COPdTj = +12 °CkW6,5PdhTj = +12 °C
-2,48COPdTj = bivkW10,9PdhTj = biv
-2,40COPdTj = TOLkW11,6PdhTj = TOL
-COPdTj = -15 °C (hvis TOL < -20 °C)kWPdhTj = -15 °C (hvis TOL < -20 °C)

°C-10TOLMin. udelufttemperatur°C-7TbivBivalenttemperatur

-COPcycCOP ved cykluskørselkWPcychKapacitet ved cykluskørsel
°C65WTOLMaks. fremløbstemperatur-0,99CdhDegraderingskoefficient

TilskudsvarmeEffektforbrug i andre tilstande end aktiv tilstand

kW0,7PsupNominel varmeeffektkW0,025POFFOff-tilstand

kW0,007PTOTermostat off-indstilling

ElektriskType tilført energikW0,025PSBStandby-tilstand

kW0,037PCKKrumtaphusopvarmertilstand

Andre poster

m3/h4 150Nominelt luftflow (luft-vand)VariabelKapacitetsregulering

m3/hNominelt varmebærerflowdB35 / 53LWALydeffektniveau, indendørs/udendørs

m3/hKuldebærerflow væske-vand eller vand-vand-
varmepumper

kWh6 524QHEÅrligt energiforbrug

For varmepumpe med både rumopvarmning og opvarmning af vand

%104ƞwhEnergieffektivitet ved opvarmning af vandXLDeklareret tappeprofil opvarmning af vand

kWhQfuelDagligt brændstofforbrugkWh7,36QelecDagligt energiforbrug

GJAFCÅrligt brændstofforbrugkWh1 616AECÅrligt energiforbrug
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El-diagram
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3x400V
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Oversættelsestabel

OversættelseEngelsk

2 gange2 times
4-vejs ventil4-way valve
AlarmAlarm
Omgivelse, temperaturfølerAmbience temp
FørBefore
sortBlack
blåBlue
brunBrown
LadepumpeCharge pump
KommunikationCommunication
KommunikationsindgangCommunication input
KompressorCompressor
TilsluttetConnected
StyringControl
KompressorvarmerCrank case heater
Drypskålsvarmer/varmer til kondensbakkeDrip tray heater
EMC-filterEMC filter
Fordamper, temperaturfølerEvaporator temp.
Ekstern kommunikationExternal communication
Ekstern varmerExternal heater (Ext. heater)
VentilatorFan
VentilatorhastighedFan speed
FerritFerrite
Væskeledning, temperaturfølerFluid line temp.
Harmonic-filterHarmonic filter
VarmeHeating
Varmekabel til KVR-kitHeating cable for KVR kit
HøjtrykspressostatHigh pressure pressostat
grøn/gulgn/ye (green/yellow)
grågrey
Indendørs modulIndoor module
KompressorblokeringKPR block
LavtrykspressostatLow pressure pressostat
HovedekspansionsventilMain Exp. valve
ForsyningMain supply
Næste enhedNext unit
EVI-ekspansionsventilEVI Exp. valve
Til/FraOn/Off
TilvalgOption
OrangeOrange
UdendørsmodulOutdoor module
Styrekort TCBPCBA TCB
Forrige enhedPrevious unit
Kombiafbryder til KVR-kitRCBO for KVR kit
RødRed
ErstatReplace
Returløb, temperaturfølerReturn line temp.
Fremløb, temperaturfølerSupply line temp.
Indgående strømtilførsel/spændingSupply voltage
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OversættelseEngelsk

TarifTariff
Temperaturføler, varmgasTemperature sensor, Hot gas
Temperaturfølere, sugegasTemperature sensor, Suction gas
VioletViolett
HvidWhite
MedWith
GulYellow
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A
Adressering ved multi-varmepumpedrift, 23
Afmontering af sidelåge, 13
Afvigelse af ønsket temperatur, 37
Alarmliste, 40

B
Balancetemperatur, 4

D
Dimensioner og opsætningskoordinater, 43

E
Efterjustering, varmebærerside, 32
El-diagram, 59

Oversættelsestabel, 67
El-skab, 18
El-tilslutninger, 21

Adressering ved multi-varmepumpedrift, 23
Generelt, 21
Stærkstrømstilslutning, 24
Tilslutning af tilbehør, 31
Tilslutninger, 24
Tilslutningsmuligheder, 27

Energimærkning, 54
Data for pakkens energieffektivitet, 54
Informationsark, 54
Teknisk dokumentation, 55

F
Fejlsøgning, 37

Følerplacering, 38
Forberedelser, 32
Følerplacering, 38

I
Igangsætning og justering, 32

Balancetemperatur, 4
Efterjustering, varmebærerside, 32
Forberedelser, 32
Justering, ladeflow, 33
Kompressorvarmer, 4
Opstart og kontrol, 32
Påfyldning og udluftning af varmebærersystemet, 32

Installationskontrol, 8
Installationsplads, 12

J
Justering, ladeflow, 33

K
Komfortforstyrrelse

Fejlsøgning, 37
Kommunikation, 27
Kompressorvarmer, 4

L
Ladepumpe, 19
LED-status, 34
Levering og håndtering, 9

Afmontering af sidelåge, 13
Installationsplads, 12
Medfølgende komponenter, 12
Opstilling, 9
Transport og opbevaring, 9

Lydtryksniveauer, 44

M
Masterstyring, 34
Medfølgende komponenter, 12
Mærkning, 4

O
Opstart og kontrol, 32
Opstilling, 9

P
Påfyldning og udluftning af varmebærersystemet, 32

R
Rørtilslutninger, 19

Generelt, 19
Ladepumpe, 19
Rørtilslutning varmebærer, 19
Trykfald, varmebærerside, 19
Vandmængder, 19

Rørtilslutning varmebærer, 19

S
Serienummer, 4
Sikkerhedsforskrifter, 6
Sikkerhedsinformation, 4

Installationskontrol, 8
Mærkning, 4
Serienummer, 4
Sikkerhedsforskrifter, 6
Symboler, 4

Styrevilkår, 35
Styrevilkår, afrimning, 35
Styring, 34

Styring - Introduktion, 34
Styring - Introduktion, 34

Generelt, 34
LED-status, 34
Masterstyring, 34
Styrevilkår, 35
Styrevilkår, afrimning, 35
Styring – Varmepumpe EB101, 36

Styring – Varmepumpe EB101, 36
Stærkstrømstilslutning, 24
Symboler, 4

T
Tekniske data, 45
Tekniske oplysninger, 43

Dimensioner og opsætningskoordinater, 43
El-diagram, 59
Lydtryksniveauer, 44
Tekniske data, 45

Tilbehør, 42
Tilslutning af ekstern driftsspænding, 25
Tilslutning af tilbehør, 31
Tilslutninger, 24

Tilslutning af ekstern driftsspænding, 25
Tilslutningsmuligheder, 27

Kommunikation, 27
Transport og opbevaring, 9
Trykfald, varmebærerside, 19

V
Varmepumpens konstruktion, 14

Komponentliste, 14, 17
Komponentliste el-skab, 18
Komponentplacering, 14
Komponentplacering el-skab, 18

Vigtig information, 4
Genvinding, 4
Sikkerhedsinformation, 4
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Garantibestemmelser
Kære kunde

METRO THERM producerer og leverer gennemkontrollerede kvalitetsprodukter, som det kræver autorisation at installere og 
servicere. Ansvar for dimensionering, levering, opsætning og idriftsættelse påhviler således installatøren, og vi henviser derfor 
til alle landets autoriserede VVS- og el-installatører angående montering, brug og evt. reklamationsbehandling. 

Skulle der vise sig materiale- eller fabrikationsfejl, gælder en række bestemmelser for garanti og reparation, som kan læses 
nedenfor

Garanti

METRO THERM yder 2 års garanti på alle produkter fra dokumenteret leveringsdato.

For beholdere: METRO THERM yder 5 års garanti mod indefra kommende gennemtæring af den indvendige beholder. I tilfælde 
af indefra kommende tæring foretager METRO THERM vederlagsfri reparation eller omlevering efter METRO THERMs eget valg.

For varmepumper: METRO THERM yder 5 års garanti mod indefra kommende funktionsfejl. I tilfælde af indefra kommende 
funktionsfejl foretager METRO THERM vederlagsfri reparation eller omlevering efter METRO THERMs eget valg.

Ovenstående bestemmelser gælder KUN, hvis følgende er opfyldt:
 - Installatøren har kontaktet METRO THERM inden reparation eller udskiftning blev påbegyndt, og der er indgået skriftlig aftale 
om reparationens omfang.

 - Installatøren har oplyst fabrikationsnummer ved henvendelse til METRO THERM.
 - Installatøren sender kopi af faktura for køb eller installation samt den defekte produktdel til METRO THERM senest 10 dage efter 
udskiftning/reparation.

 - Installatøren sender kopi af faktura for køb eller installation samt den defekte produktdel til METRO THERM efter udskiftning/
reparation. 

Garantien dækker IKKE:
 - Almindelig service- og vedligeholdelsesarbejder. 
 - Erstatning eller omkostninger for andre ting end de ovennævnte eller for personskade forårsaget af eventuelle defekter ved 
Produktet

 - Udskiftning af almindelige sliddele, som følge af naturligt slid. 
 - Hvis Produktet har været tilsluttet en anden temperatur, spænding eller tryk end det, der er anført på mærkepladen.
 - Hvis skaden skyldes frost-, lyn- eller tørkogningsskader eller ødelæggelse som følge af kalk eller overtryk. 
 - Hvis der har været foretaget reparation eller andre indgreb i Produktet ud over alm. forskriftsmæssig tilslutning, og reparationen 
er årsagen til skaden. 

 - Tilkalkning af fjernvarmeveksler og højeffektbeholder, da kalk ofte skyldes forkert indstilling eller brug af Produktet.
 - Skader forårsaget af sivende vand og skjulte vandinstallationer.
 - Skader forårsaget under transport. Disse skal anmeldes til transportfirmaet.
 - Forhøjede eller ekstra omkostninger i forbindelse med reparation eller udskiftning foretaget i weekender, på helligdage eller 
uden for normal arbejdstid. 

 - Skader på grund af manglende vedligeholdelse eller eftersyn af Produktet.
 - Hvis Produktet er placeret, så det ikke umiddelbart kan serviceres. Er Produktet placeret svært tilgængeligt, frasiger METRO 
THERM sig enhver forpligtelse i forhold til ekstra udgifter, dette kan forårsage.

 - Hvis Produktet ikke er installeret efter gældende forskrifter, jf. monterings- og brugsanvisning til det pågældende Produkt. 

De til enhver tid gældende garantibestemmelser kan læses på www.metrotherm.dk. Her ses også vores ledelsessystemcertifikater 
efter DS/EN ISO 9001, DS/EN ISO 14001 og DS/OHSAS 18001.

Opdateret november 2016

OversættelseEngelsk

TarifTariff
Temperaturføler, varmgasTemperature sensor, Hot gas
Temperaturfølere, sugegasTemperature sensor, Suction gas
VioletViolett
HvidWhite
MedWith
GulYellow
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Generelt, 34
LED-status, 34
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METRO THERM A/S
RUNDINSVEJ 55
3200 HELSINGE
INFO@METROTHERM.DK
WWW.METROTHERM.DK 08

:9
56

-1
70

1

Få 1 års ekstra garanti på dit METRO-produkt

Vi tilbyder dig et års ekstra garanti på dit METRO-produkt,  
når du registrerer produktet og indtaster, hvor og hvornår  
det er installeret og af hvilket firma.

1. Klik ind på http://FQR.dk eller scan QR-koden

2. Indtast produkt- og installationsoplysninger

3. Du modtager en mail, der bekræfter din ekstra garanti.
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