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CE-DEKLARATION OM ÖVERENSSTÄMMANDE  
 

enligt Maskindirektiv 98/37/CE 
 
deklareras det att klimatapparaten, vars data specificeras nedan, har konstruerats och tillverkats med hänsyn 
till kraven rörande säkerhet och hälsa i Europadirektivet för maskinsäkerhet. 
 
Denna deklaration upphävs i fall av felaktig montering, felaktigt användande eller modifikationer som gjorts på 
maskinen utan vår skriftliga tillåtelse. 
 
Maskin: KLIMATAPPARAT 
 
 
Modell:  SILENT 7300 H 
 
Serienummer......................................... 
 
Referensdirektiv: 
 
Maskindirektiv 98/37/CE. 
 
Lågspänningsdirektiv (73/23/CEE). 
 
Elektromagnetisk kompatibilitet (89/336/CEE) i version 93/31/CEE. 
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1  INTRODUKTION 
 

 
Läs noggrant denna manual innan något 
ingrepp görs på klimatapparaten.  
 

1.1 Manualens syfte och användningsområde  
 

Denna manual har redigerats av tillverkaren 
med syftet att ge all nödvändig information 
och instruktioner för att korrekt och på ett 
säkert sätt kunna utföra alla operationer för 
klimatapparatens installation, underhåll och 
användning. Denna utgör en integrerad del 
av klimatapparaten, ska alltid behållas under 
hela dess livscykel och skyddas från allt som 
skulle kunna skada den. Den ska följa med 
klimatapparaten om den installeras på ett nytt 
fordon eller byter ägare. Informationen i 
denna manual riktar sig till personalen som 
ska installera klimatapparaten och till alla de 
personer som underhåller och använder den. 
Manualen fastställer det syfte maskinen har 
konstruerats för och innehåller all nödvändig 
information för ett säkert och korrekt 
användande. Att alltid ta hänsyn till vad som 
anges i denna garanterar användarens 
säkerhet, företagets ekonomi och längre 
livslängd på själva maskinen. För att 
underlätta läsningen har den delats upp i 
avsnitt som framhäver de grundläggande 
koncepten; se innehållsförteckningen för att 
snabbt hitta rätt ämne. 
De delar av texten som inte får ignoreras har 
märkts ut med fetstil och föregås av symboler 
som illustreras och definieras nedan. 
Det rekommenderas starkt att noggrant läsa 
innehållet i denna manual och i tillhörande 
dokumentation; bara på det sättet kan 
klimatapparatens normala funktion över tiden 
säkerställas, liksom dess tillförlitlighet och 
personers och föremåls säkerhet. 
 

Obs:  informationen i denna publikation är 
korrekta vid trycktillfället, men kan ändras 
utan förvarning. 
 
1.2 Symboler och definitioner  
 

 
 

Visar att det är nödvändigt att vara försiktig 
för att allvarliga konsekvenser inte ska 
uppstå, som kan innebära döden för 
personalen eller möjliga skador på hälsan. 

 

 
 

En situation som kan uppstå under en 
produkts, ett systems eller en anläggnings 
livslängd, som anses skadlig för personer, 
egendom, miljön eller ekonomin. 
 

 
 

Visar att det är nödvändigt att vara försiktig 
för att allvarliga konsekvenser inte ska 
uppstå, som kan leda till att egendom skadas, 
såsom tillgångar eller själva produkten. 
 

 
 

Speciellt viktig information. 
 

Bilderna utgör endast exempel.  
Även om er maskin skiljer sig från 
illustrationerna i denna manual, garanteras 
säkerheten och informationen för densamma. 
 

Tillverkaren kan, för att hela tiden utveckla 
och uppdatera produkten, genomföra 
ändringar utan förvarning.  
 

1.3 Allmän information  
 

Klimatapparaten SILENT 7300 H har 
konstruerats för att installeras på fordonstak. 
De fungerar med växelström 230 V c.a. 50 
Hz. 
 

 
Strömförsörjningsspänningen får aldrig 
understiga ca 210 V och frekvensen ska 
ligga stabilt på 50 Hz.  
 

Användande av klimatapparater med annan 
spänning än den angivna kan, förutom att 
äventyra dess goda funktion, även utgöra en 
fara för apparaterna. 

 
2  IDENTIFIERING AV 
KLIMATAPPARATEN 

 
2.1 Komponenter  (Fig. 1) 
 

 1 Ventilationsgaller 
 2 Övre huv 
3 Maskinkropp 
4 Klistermärke tekniska egenskaper 
5 Anslutning 
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 6 Blockeringstunnel 
 7 Diffusor 
 8 Riktningsbara öppningar för luftutblås  
 9 Insug för omgivande luft 
10 Maskinskärm 
11 Urtagbart luftfilter 
12 Fjärrkontroll 
 

 

 
 
 
 

 
2.2 Identifikationsskylt 
 

1 Modell 
2 Serienummer 
3 Typ av elektrisk strömförsörjning 
4 Nedkylningsförmåga 
5 Uppvärmningsförmåga 
6 Typ och mängd kylgas 

7 Levererad luft 
8 Absorberad effekt vid nedkylning 
9 Absorberad effekt vid uppvärmning 
10 Skyddsgrad 
11 Maskinens vikt 
12 Tillverkningsdatum 
 
 
 
 
 

       
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Märkskylten som visas här är ett exempel. 
Användaren ska se till de uppgifter som 
anges på klimatapparatens märkskylt. 

 
 
3 Tekniska egenskaper 
 

SILENT 7300 H 
Strömförsörjning 230 V 50 Hz 
Förbrukning 4,5 Amper 

Startström  18 A (0,15 sek.) 

Absorberad effekt vid nedkylning 910 Watt 
Absorberad effekt vid uppvärmning 980 Watt 
Nedkylningsförmåga 7200 Btu/h 
Uppvärmningsförmåga 8000 Btu/h 

Kylgas typ och mängd   R 407c … 550 gr. 

Nummer fläkthastighet 3 
Levererad luft 420 m3/h 
Skyddsgrad IP X4 

Krävd elektrisk generator 2200 W 

Diffusorns dimensioner (H x L x B.) 6,3x52,3x51 cm 
Blockdimensioner (H x L x B.)  21,5x98x65 cm 
Vikt 34 kg 
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Vissa tekniska egenskaper i tabellen 
kan variera. 
Användaren ska se till de uppgifter 
som anges på klimatapparatens 
märkskylt. 
 

3 TRANSPORT, FÖRFLYTTNING, 
LAGRING 

 
3.1 Lagring 
 
Klimatapparaten är skyddad under 
transporterna av ett kartongemballage. 
Klimatapparaten ska lagras i horisontell 
position på en skyddad, torr och ventilerad 
plats. 
Emballaget tillåter stapling av max 5 (fem) 
klimatapparater. 
 

 
Vänd inte emballaget upp och ner. Den 
korrekta positionen anges av symbolen på 
emballaget ( ↑↑). 
 

Att stapla fler än 5 
klimatapparater kompletta med emballage 
äventyrar inte bara apparatens helhet, 
utan utgör också en personfara. 
 
 
3.2 Vikt 
 
Vikt exklusive emballage: 
SILENT 7300 H 34 kg 
 
 
3.3 Förflyttning 
 
Klimatapparaterna, inklusive emballage, kan 
flyttas med vanliga medel för lyftning och 
transport. 
Lådorna är försedda med distanser som 
medger iförning av gaffeltruckens gafflar. 
 

 Under lyftning och 
transport, respektera de 
olycksförebyggande säkerhetsnormerna. 
Använd lyft-  och transportmedel vars 

bärighet överstiger den last som ska 
lyftas. 
 
 

4 INSTALLATION 
 
4.1 Inledande information 
 

 Innan klimatapparaten 
installeras är det absolut nödvändigt att 
läsa dessa instruktioner för att inte begå 
fel vid installationen. 
 

 Felaktig installation av 
klimatapparaterna kan leda till 
oåterkallelig skada på apparaten och 
äventyra användarens säkerhet. 
 
Om klimatapparaternas installation skulle visa 
sig inte överensstämma med angivelserna i 
denna manual, frånsäger sig tillverkaren allt 
ansvar för klimatapparatens bristfälliga 
funktion och säkerhet, med hänvisning till 
maskindirektivet 89/392/CEE. Inget ansvar 
tas heller för skador på föremål eller 
personer. 
 

 
Installationsoperationerna ska utföras av 
kvalificerad och lämpligen utbildad 
personal. 
 
 
4.2 Installationslösningar 
 

 Före installation är det 
nödvändigt att koppla från all 
strömförsörjning i fordonet 
 

• Batteriets positiva pol. 
• Generator (om finns). 
• Externt strömuttag. 

 
 

Bristande hänsyn till 
föreskrifterna ovan kan leda till elektriska 
urladdningar. 
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Innan man stiger upp på 
fordonets tak är det obligatoriskt att 
kontrollera att taket klarar att gås på. Hör 
med karosserifirman. Om inte är det 
nödvändigt att sätta upp en ställning. 
 
 
Den första operationen som ska utföras för 
en korrekt installation av klimatapparaterna är 
att kontrollera att fordonets tak kan bära upp 
dess vikt; om inte ska detta styvas upp med 
lämpliga medel. Välja en central zon av taket, 
så plan och horisontell som möjligt, och 
kontrollera att det inuti fordonet inte finns 
något hinder som kan förhindra infästningen 
av diffusorn (Fig. 1 ref. 7 ) och utblåset av 
kyld luft från de inställningsbara 
luftmynningarna (Fig. 1 ref. 8 ) 
 
För installationen av klimatapparaterna kan 
man välja mellan två möjliga lösningar: 
 
• använda sig av fordonets existerande 

luftmynningar (ventilationshål);  
• öppning av ett nytt hål. 
 
 
4.2.1 Att använda ventilationshålet. 
 
Denna lösning fungerar under förutsättning 
att ventilöppningen har dimensionerna 395 x 
395 mm (Fig. 2). 
Fortsätt genom att ta bort ventilen efter att ha 
skruvat bort skruvarna som fäster den till 
fordonets tak. Skrapa bort allt 
tätningsmaterial som sitter runt öppningen 
(Fig. 3 ref. 1 ) och förslut skruvhålen och 
tätningslinjerna med silikon eller spackel, som 
finns i specialiserade butiker (Fig. 3 ref. 2 ) . 
 

 Inget restmaterial, 
lim, silikon eller packningar får spridas i 
naturen utan ska läggas i särskilt avsedda 
behållare och levereras till 
uppsamlingscentral . 
 
 
 
 
 

     
 
 
 
 

Fordonets front 

Minsta avstånd 
från hinder 30 cm 
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4.2.2 Öppning av ett nytt hål 
 
Välj en central zon på taket som ligger mellan 
de båda balkarna och rita med en 
tuschpenna en kvadrat med sidan 395 mm 
(Fig. 2) och (Fig. 4 ref. 1 ). 
 

 
 
Skär ut hålet i taket noggrant och med hjälp 
av en elektrisk såg, och se till att inte kapa 
eventuella strömledningar (Fig. 4 ref. 2 ). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Fäst en förstärkande ram runt öppningen 
(Fig. 5). 
 
 

 Använd 
skyddsglasögon och skyddshandskar 
innan elektriska verktyg eller manuella 
sågar används. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.2.3 Strömförsörjningskabel  
 

Det är nödvändigt för klimatapparatens 
elektriska strömförsörjning att dra en trepolig 
kabel (fas-neutral-jord) var och en med 
minsta sektion av 2.5 mm 2. Strömkabelns 
ena ände ska anslutas till dvärgbrytaren 
som placerats på fordonets elpanel, och den 
andra änden ska nå fram till öppningen som 
gjorts i fordonets tak, och sticka ut ur hålet 
och förstärkningen med ca 50 cm, för att 
underlätta anslutningen av klimatapparaten 
(Fig. 6 ). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 
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 Försäkra er alltid innan 
varje elektrisk anslutning att ingen 
spänning finns på elpanelen eller i 
kablarnas ändar.  
 
Det är obligatoriskt att klimatapparatens 
strömförsörjning görs med en separat krets 
som är skyddad med en dvärgbrytare på 10 
A. 
 

Strömkabeln ska mantlas 
för att garantera god isolering under 
fordonets alla användarförutsättningar. 
 
 
4.3 Placering av klimatapparaten  
 
Innan klimatapparaten placeras på fordonets 
tak är det nödvändigt att runt öppningens 
hela kant lägga en tillräcklig mängd långsamt 
torkande tätningsmedel.  
För upp klimatapparaten på fordonets tak 
(Fig. 7 ref. 2 ) utan att släpa den och placera 
den på öppningen med måtten 395x395 mm, 
som tidigare behandlats med tätningsmedel. 
När klimatapparaten centrerats på rätt sätt på 
taket syns de fyra gängade fästhålen inifrån 
fordonet. 
Pilen i figur 7 visar fordonets färdriktning.  
 
 

  Tätningen runt 
ramens omkrets ska centreras i 
förhållande till det utsågade hålets kant. 
(Fig. 7 ref. 1) . 
 

 
 
 

 
 
Inifrån fordonet, flytta klimatapparaten tills de 
fyra gängade fästhålen centreras i 
förhållande till det fyrkantiga hålet med 
måtten 395x395 mm som gjorts i taket. 
Kläd in anslutningens fyra kanter med den 
bifogade, självhäftande isoleringsremsan, och 
se till att den ligger an väl mot den vikta 
fästkanten (Fig. 8 ). 
 

 
 
Inifrån fordonet, sätt anslutningen till 
klimatapparatens bas, med de 4 
självgängande 12 mm långa skruvarna som 
bifogas, och centrera dem med fläktens 
rektangulära hål (Fig. 9). Pilen i figur 9 visar 
fordonets färdriktning.  
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Montera blockeringstunneln med de bifogade 
skruvarna (Fig. 10). 
Infästningen ska göras med ett 
åtdragningsmoment av  2 Nm eller 0,2 kgm. 
Det rekommenderas att använda en 
momentnyckel. 

 
 
 

En felaktig infästning 
kan skada klimatapparatens bas, äventyra 
anslutningens vattentäthet och ge upphov 
till starkt buller inuti fordonet under 
körning. 
 

  
 

Kapa anslutningens båda kortsidor (Fig. 11 ) 
så att de inte sticker ut ur tunnelns kant. 
Vik de båda sidorna längsmed anslutningen  

 
(Fig. 12 ) så att de ligger i horisontell kontakt 
med tunnelns horisontella plan. 
Resultatet är en parning såsom i Fig. 13 . 
 

 
 
 
 
4.4 Anslutning av 
strömförsörjningskabeln 
 
Koppla ihop strömförsörjningskabeln 230 Vac 
med den som redan finns i fordonet (Fig. 14). 
Kom ihåg att kabelns färgkodning är: 
blå sladd: neutral 
brun sladd: fas    
gul-grön sladd: jordanslutning (  )   )  
 
 

 
 
 
Kontrollera att strömförsörjningskabeln 
inte är för lång och kan komma i vägen för 
insugshålen.  
 
 
 
4.5 Installation av diffusorn 
 

Ta bort de båda luftriktningsvingarna från 
diffusorn (Fig. 15 ) 
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Anslut panelens konnektor (Fig. 16) och fäst 
diffusorn med de 4 självgängande skruvarna 
L. 25 mm (Fig. 17 ). 
 

 
 

 
 
 
Sätt sedan tillbaka de båda riktningsvingarna. 
 
 

 

  Kom ihåg att 
ventilationen för första gången startar efter 3 
minuter och att luftkonditioneringen sätter 
igång efter ytterligare 3 minuter. 
 
 
 

5   ANVÄNDARINSTRUKTIONER 
 

 
5.1 Förord 
 
 

 Tillverkaren tar inget 
ansvar för skador till följd av olämpligt 
användande av klimatapparaten. 
 
 
Klimatapparaten SILENT 7300H består av 
nio grundläggande delar: 
 
• kompressor vars uppgift är att låta 

kylgasen cirkulera i systemet; 
• kondensator  vars uppgift är att kyla 

kylmedlet genom att låta det passera från 
gasform till flytande form; 

• förångare  som, nedkyld genom 
kylmedlets fasövergång, har till uppgift att 
kyla ner luften som passerar genom den. 

• fläktar vars uppgift är att förflytta luften 
som passerar genom kondensatorn och 
förångaren 

• elektriskt manövrerad ventil vars 
uppgift är att styra gasens cirkulation för 
att få kylande eller uppvärmande effekt 

• fjärrkontroll för programmering av 
önskad funktion 

• mottagare som sitter i diffusorn och har 
uppgiften att ta emot signaler från 
fjärrkontrollen 

• kretskort vars uppgift är att ta emot 
signalerna från mottagaren och skicka 
dem vidare i form av kommandon till olika 
elektriska komponenter i klimatapparaten 

 
 
 
SILENT 7300H kan ge kalluft under 
sommaren och varmluft under vintern. 
Innan klimatapparaten startas efter att 
fordonet har stått länge i solen, är det god 
sed att öppna dörrar och fönster för att låta 
den ackumulerade värmen slippa ut. När  
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temperaturen inuti fordonet har nått samma 
temperatur som utanför, stäng allting och 
starta luftkonditioneringsanläggningen. 
Undvik sedan att öppna dörrar och fönster 
om det inte är nödvändigt. 
 
 
5.2 Inledande kontroller  
 
När klimatapparaten startas för första gången 
är det nödvändigt att genomföra några enkla 
operationer. 
• Kontrollera att utsläppshålen för 

kondensen inte är igensatta. 
• Kontrollera att strömförsörjningens 

spänning och frekvens motsvarar de som 
anges i föregående avsnitt. 

• Kontrollera att ingenting hindrar 
luftcirkulationen inuti 
ventilationsledningarna och –
mynningarna. De externa 
ventilationsgallren ska alltid vara fria för 
att låta klimatapparaten arbeta optimalt. 

 
 
 
5.3 Användarrekommendationer 
  

• Förbättra fordonets värmeisolering genom 
att eliminera sprickor och täcka över alla 
glasytor med reflekterande gardiner. 

• Om det inte är nödvändigt, undvik att 
öppna dörrar och fönster ofta. 

• Välj lämplig temperatur och fläkthastighet. 
• Ställ in de riktningsbara vingarna korrekt. 
• Stäng aldrig båda de riktningsbara 

vingarna under funktionen. 
• Vänta minst 2 minuter mellan avstängning 

och påsättning, för att inte skada 
kompressorn. 

• Rengör regelbundet diffusorns filter 
genom att tvätta dem med en lösning 
med rengöringsmedel och låt dem torka 
väl innan de monteras tillbaka. 

• Hindra inte inflödet eller utflödet av 
ventilationsluft med textiler, papper eller 
föremål. 

• Spruta inte vatten i klimatapparaten. 
• Ta bort batterierna ur fjärrkontrollen om 

den inte används under långa perioder. 
• Kontrollera regelbundet att utsläppshålen 

för kondensen inte är igensatta. 

• Kontrollera regelbundet att de externa 
ventilationsgallren alltid är fria för att låta 
klimatapparaten arbeta optimalt. 

• Använd endast lösningar med 
rengöringsmedel för att rengöra 
apparaten, och aldrig bensin eller 
lösningsmedel. 

 
 
 
 
5.4  Installation av fjärrkontrollens 

batterier 
 
 
1. Öppna locket 

genom att trycka 
det längs pilens 
riktning. 

 
 
 
 
 
2. Sätt i två nya 1,5 

V AAA-batterier, 
med 
uppmärksamhet 
på polariteten (+ & 
-). 

 
 
 
 
 
 
 
3. Sätt tillbaka locket. 
 
 
 
 
 
 
 
5.5  Anmärkningar rörande fjärrkontrollen 
  

• Rikta fjärrkontrollen mot klimatapparatens 
interna del. 

• Inga hinder får finnas mellan 
fjärrkontrollen den interna enheten. 

• Tappa eller kasta inte fjärrkontrollen. 
• Utsätt inte fjärrkontrollen för solstrålning 

eller uppvärmningsanläggningar eller 
andra värmekällor. 
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• Använd två batterier av AAA-typ. 
• Om fjärrkontrollen inte används under en 

längre tid, rekommenderas det att ta ur 
batterierna. 

• När överföringen av signalen inte längre 
hörs inuti enheten, eller då 
överföringssymbolen på skärmen inte 
längre syns, är det dags att byta ut 
batterierna. 

• Om det sker en reset när en knapp på 
fjärrkontrollen trycks in, räcker den 
elektriska strömförsörjningen inte till och 
nya batterier krävs. 

 
 
5.6 Definition och funktion hos 

fjärrkontrollens knappar (Fig. 18) 
 
On/Off När denna knapp trycks in startar 
klimatapparaten, och den stoppas genom att 
trycka in den igen. 
 

Mode Gör det möjligt att välja olika 
funktionslägen; för varje tryckning ändras 
funktionsläget och visas på skärmen. 
 

Display  Visar funktionsläget och inställd 
fläkthastighet (Fig. 19). 
 

Ökning av temperatur  När denna knapp 
trycks in, ökas det inställda temperaturvärdet. 
 

Minskning av temperatur När denna 
knapp trycks in, minskas det inställda 
temperaturvärdet. 
 

Fläkthastighet  Gör det möjligt att välja en 
av de tre möjliga hastigheterna.  
 
 
 

 
 
 

  När klimatapparaten 
startas krävs 3 minuter innan 
kompressorn startar och börjar pumpa ut  
 

 
 
kall eller varm luft, beroende på vad som 
har valts      
 

 
 
 
 
 

 Vänta minst 2 minuter 
mellan avstängning och nästa påsättning, 
för att inte skada kompressorn. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hög hastighet 

Låg hastighet 

Medelhastighet 

Temperaturökning 

Temperaturminskn

Fläkthasti
ghet 
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5.7 Fjärrkontrollens skärm (Fig. 19)  
 

 
 
 
 
5.8 Automatiskt funktionsläge 
 

1) Tryck på knappen On/Off 
2) Tryck flera gånger på 

knappen Mode  tills det på 
skärmen dyker upp 
symbolen Automatiskt . 

3) Välj önskad temperatur genom att 
trycka på knapparna 
Temperaturökning  eller 
Temperaturminskning . 

4) Tryck flera gånger på knappen 
Fläkthastighet  tills önskad hastighets 
valts. 

 
 
 
 

5.9 Luftkonditioneringsläge  
 

1) Tryck på knappen On/Off 
2) Tryck flera gånger på 

knappen Mode  tills det på 
skärmen dyker upp 
symbolen Luftkonditionering . 

3) Välj önskad temperatur genom att 
trycka på knapparna 
Temperaturökning  eller 
Temperaturminskning . 

4) Tryck flera gånger på knappen 
Fläkthastighet tills önskad hastighets 
valts. 

 
5.10  Uppvärmningsläge 
 

1) Tryck på knappen On/Off 
2) Tryck flera gånger på 

knappen Mode  tills det på 
skärmen dyker upp 
symbolen Uppvärmning . 

3) Välj önskad temperatur genom att 
trycka på knapparna 
Temperaturökning  eller 
Temperaturminskning. 

4) Tryck flera gånger på knappen 
Fläkthastighet  tills önskad hastighets 
valts. 

 

 
Värmepumpen fungerar med 

yttertemperaturer ned till -2°C; 
under detta värde reduceras 

effekten avsevärt. 
 
 

 Om klimatapparaten 
stängs av under uppvärmningsfunktionen, 
fortsätter fläkten ändå att arbeta i några 
minuter, för att släppa ut den värme som 
samlats inuti klimatapparaten; den 
stannar sedan av sig själv.  
 

 Om symbolen 
fläkthastighet blinkar på skärmen betyder 
det att ingen hastighet har valts. 
 

Automatiskt läge 

Kylläge 

Uppvärmnin
gsläge 

Fläkthasti
ghet 

Inställd temperatur 
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5.11  Diffusorns skärm 
 
På diffusorn sitter en skärm inuti vilken också 
fjärrkontrollens mottagare sitter. 
 
 

 
 
När den röda lampan är tänd på skärmen 
(Fig. 20 ref. A ) intill texten Power, betyder 
det att klimatapparaten försörjs med elektrisk 
ström med 230 Vac. 
 
När den gröna lampan är tänd på skärmen 
(Fig. 20 ref. B ) intill texten Run, betyder det 
att klimatapparaten är i funktionen 
luftkonditionering; om istället den röda 
lampan är tänd (Fig. 20 ref. B ) intill texten 
Run, betyder det att klimatapparaten är i 
funktionen uppvärmning. 
 
På skärmen visas också två nummer (Fig. 20 
ref. C ) som anger temperaturen. 
När önskad temperatur väljs med 
fjärrkontrollen, visas den för ögonblicket valda 
temperaturen på diffusorns skärm. 
Cirka en minut efter gjort val och så länge 
klimatapparaten är igång, visas 
temperaturen som råder inuti fordonet. 
 
 
 
5.12 Rengöring av filtren 
 
Rengör regelbundet båda diffusorns filter, 
endast med en lösning med neutralt 
rengöringsmedel och låt dem torka väl innan 
de sätts tillbaka (Fig. 21 ) på sin plats. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

6  SÄKERHETSNORMER 
 
• Använd alltid jordade eluttag, skyddade 

med jordfelsbrytare. 
• Använd inte klimatapparaten i närheten 

av flambara vätskor. 
• Använd inte klimatapparaten för andra 

syften än de som avsetts av tillverkaren. 
• Modifiera eller åverka ingen del av 

klimatapparaten. 
• Använd original reservdelar. 
• Underhålls- och reparationsunderhållen 

ska utföras av specialiserad personal. 
• Installationen ska utföras av en 

kvalificerad person. 
• Låt inga barn eller djur närma sig 

apparaten. 
• För inte in händerna genom 

ventilationsgallret. 
• För inte in några främmande föremål inuti 

ventilationsmynningarna. 
• Om klimatapparaten skulle utsättas för 

slag, låt specialiserad personal kontrollera 
att den är hel innan den används igen. 

• I fall av brand, öppna absolut inte 
klimatapparatens övre huv och använd 
godkända brandsläckare. 

• I fall av brand, använd inte vatten för att 
släcka elden. 
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7 FELSÖKNING  

 
Om klimatapparaten inte skulle fungera 
tillfredsställande beror det i de flesta fall inte 
på att den inte fungerar, utan på att den 
används fel.  
 
• Klimatapparaten är underdimensionerad i 

förhållande till den volym luft som ska 
konditioneras. 

• Fordonets väggar är inte tillräckligt 
isolerade. 

• Dörrarna öppnas för ofta. 
• För många personer befinner sig i 

fordonet. 
• Spänningen understiger 230 V. 
 
 
Lista över de fel som eventuellt kan uppstå, 
med orsak och lösning. 
 

Kontrollera varje gång 
klimatapparaten inte fungerar 
tillfredsställande: 
• att strömförsörjningen aldrig understiger 

205 V; 
• att insugsgallren inte är igensatta; 
• att luftspridningsmynningarna är öppna; 
 
1) Klimatapparaten startar inte:  
• kontrollera att fjärrkontrollens batterier är 

laddade. 
• Kontrollera sedan om det finns ström i 

uttaget genom att koppla in en 
hushållsmaskin eller mät med en 
voltmätare. 

2) Ventilationen är otillräcklig:  
• kontrollera att de riktningsbara vingarna är 

tillräckligt öppna 
• kontrollera att diffusorns filter är ordentligt 

rengjorda 
3) Luftkonditioneringen fungerar inte: 
• kontrollera att den inställda temperaturen 

är lägre än utomhustemperaturen. 
4) Uppvärmningen fungerar inte:  
• kontrollera att den inställda temperaturen 

är högre än utomhustemperaturen. 
 
 
 
 
 

 
 
5) Klimatapparaten är inte effektiv: 
 

• om klimatapparaten inte är effektiv ska 
luftfiltret, kondensatorn och förångaren 
rengöras med specifika rengöringsmedel. 
Tvätten rekommenderas innan 
klimatapparaten används efter en lång 
period av inaktivitet. 

• om klimatapparaten trots rengöring av 
värmeväxlarna inte återfår den 
ursprungliga effektiviteten är det 
nödvändigt att kontrollera att tillräckligt 
med kylgas finns. 

 
 
 
 

8   SKROTNING 
 

Om klimatapparaten ska skrotas, vänd dig till 
specialiserade verkstäder. 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 Inget restmaterial får 
spridas i miljön utan ska lämnas in till 
uppsamlingscentral    
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9 UNDERHÅLL 
 
9.1 Underhållsingrepp 
 
Alla ingrepp som kräver öppning av enhetens 
kåpor ska utföras av professionell personal 
(samma som vid installationen). 
 

 Innan man går in i 
klimatapparaten är det absolut nödvändigt 
att koppla från den 230 V 
strömförsörjningen och vänta tills alla 
delar har kallnat. 
 
• Demontera det yttre locket och spruta ett 

lämpligt rengöringsmedel på 
värmeväxlarna (förångare och 
kondensator) och skölj av med vatten för 
att få bort alla orenheter. Kontrollera att 
utsläppshålen för kondens är fria. 

• Kontrollera att tätningarna är i gott skick 
och att inget vatten läcker in i fordonet. 

• Alla spår av oxidering ska avlägsnas och 
metalldelarna ska skyddas med lämplig 
rostskyddsfärg. 

• Kontrollera att strömkablarnas isolering är 
hel och avlägsna eventuell fukt. 

• Kontrollera att alla skruvarna är väl 
åtdragna.  

• Om den ställs undan för vintern 
rekommenderas det att koppla bort 
klimatapparaten från strömuttaget. 
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TELAIR lämnar garanti mot fabrikations- och/eller materialfel på sina 
produkter. 
Garantin på nya produkter gäller i 2 år, räknat från det datum när 
leveransen skedde till slutkunden, eller max. 1 000 drifttimmar 
(beroende på vilket som inträffar först). Garantitiden är dock längst 26 
månader (28 månader vid leverans utanför Europa) efter leverans fritt 
fabrik. 
 
Elektriska och hydrauliska delar, rör, remmar, tätningselement, 
insprutningsmunstycken, kopplingar och transmissioner har 1 års 
garanti, räknat från det datum när leveransen skedde till slutkunden, 
eller max. 1 000 drifttimmar (beroende på vilket som inträffar först). 
Garantitiden är dock längst 14 månader (16 månader vid leverans 
utanför Europa) efter leverans fritt fabrik. 
Kunden svarar alltid för kostnaden för smörjmedel och förbrukningsmaterial. 
Kunden står för eventuella fraktkostnader samt för kostnaderna för 
inspektionen på installationsplatsen som kunden efterfrågar och som 
godkänns av TELAIR. 
 
Garantin gäller endast under följande omständigheter: 
• Kunden ska ha ombesörjt erforderligt rutinunderhåll och omgående 

kontaktat närmaste serviceverkstad vid behov. 
• Kunden ska kunna uppvisa ett dokument där försäljningsdatum anges 

(faktura eller kvitto). 
 Kunden ska bibehålla dokumentet i gott skick och kunna uppvisa detta på 

TELAIRs serviceverkstad i samband med en begäran om ingrepp/åtgärd. 
Garantin ger inte köparen rätt att: 
• häva avtalet 
• begära ersättning för person- och sakskador 
• begära att garantin förlängs om produkten är behäftad med fel eller 

fungerar bristfälligt. 

Rosso Röd 
Verde Grön 
Blu Blå 
Marrone Brun 
Nero Svart 
Arancio Orange 
Bianco Vit 
Azzurro Ljusblå 
Gial-verde Gulgrön 
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Pos./Code/Q.tà Descrizione/Description Dèsignation/Bezeichnung Denomination/Descripcion 

1 / 03476 / n. 1 Coperchio superiore in plastica Plastic top cover 
Capot supérieur en plastique 
Oberer Deckel aus Kunststoff 

Bovenste deksel van plastic 
Tapa superior de plástico 

2 / 03493 / n. 1 Coperchio dell’förångare 
Evaporator cover 

Couvercle de l’évaporateur 
Deckel des Verdampfers 

Deksel van de verdamper 
Tapa del evaporador 

3 / 03482 / n. 1 Förångare completo 
Complete evaporator 

Évaporateur complet 
Verdampfer, komplett 

Complete verdamper 
Evaporador completo 

5 / 03919 / n. 1 

Ventilatore centrifugo 
dell’evaporante 

Centrifugal fan of the 
evaporator 

Ventilateur centrifuge de 
l’évaporateur 

Zentrifugallüfter des 
Verdampfers 

Centrifugaalventilator van de 
verdamper 

Ventilador centrífugo del 
evaporador 

7 / 03643 / n. 1 
Fondo in plastica grigio 

antracite 
Anthracite grey plastic bottom 

Fond en plastique gris 
anthracite 

Kunststoffbasis, Anthrazitgrau 

Onderkant van plastic, 
antracietgrijs 

Fondo de plástico gris marengo 

9 / 03944 / n. 1 Cablaggio elettrico completo 
Full electric wiring 

Câblage électrique complet 
Verkabelung, komplett 

Complete elektrische bedrading 
Cableado eléctrico completo 

10 / 03378 / n.6 

Vite M 5X16 per fissaggio 
coperchio superiore 

Screw M 5X16 for top cover 
fastening 

Vis M 5X16 pour fixation capot 
supérieur 

Schraube M 5X16 für 
Befestigung des oberen 

Deckels 

Schroef M 5X16 voor 
bevestiging van bovenste 

deksel 
Tornillo M 5X16 para fijar la 

tapa superior 

11 / 03500 / n.6 
Dado M5 per fissaggio 
coperchio superiore 

Nut M5 for top cover fastening 

Écrou M5 pour fixation capot 
supérieur 

Mutter M5 für Befestigung des 
oberen Deckels 

Moer M5 voor bevestiging van 
bovenste deksel 

Tuerca M5 para fijar la tapa 
superior 

12 / 03485 / n.1 

Staffa per antivibranti per la 
base del kompressor 

Vibration mount bracket for the 
compressor base 

Bride pour disp. antivibrations 
pour base du compresseur 

Bügel für Schwingungsdämpfer 
für Kompressorbasis 

Beugel voor trillingsdempers 
voor onderkant van de 

compressor 
Estribo para anti-vibrantes para 

la base del compresor 

13 / 03478 / n.1 Scatola del kondensator 
Condenser casing 

Boîtier du condenseur 
Kondensatorgehäuse 

Behuizing van de condensator 
Caja del condensador 

14 / 03477 / n.1 Coperchio del kondensator 
Condenser cover 

Couvercle du condenseur 
Deckel des Kondensators 

Deksel van de condensator 
Tapa del condensador 

15 / 03503 / n.1 Rete metallica 
Wire net 

Grille métallique 
Metallgitter 

Metalen rooster 
Red metálica 

16 / 04198 / n.1 Kondensator completo 
Complete condenser 

Condenseur complet 
Kondensator, komplett 

Complete condensator 
Condensador completo 

17 / 03480 / n.1 Ventilatore del kondensator 
Condenser fan 

Ventilateur du condenseur 
Lüfter des Kondensators 

Ventilator van de condensator 
Ventilador del condensador 

19 / 03484 / n.1 Staffa fissaggio kompressor 
Compressor fastening bracket 

Bride de fixation compresseur 
Befestigungsbügel für 

Kompressor 

Bevestigingsbeugel voor de 
compressor 

Estribo de fijación compresor 

20 / 03486 / n.4 

Antivibrante per la base del 
kompressor 

Vibration mount for the 
compressor base 

Disp. antivibrations pour base 
du compresseur 

Schwingungsdämpfer für 
Kompressorbasis 

Trillingsdemper voor de 
onderkant van de compressor 
Anti-vibrador para la base del 

compresor 

21 / 04197 / n.1 Kompressor rotativo 
Rotative compressor 

Compresseur rotatif 
Rotationskompressor 

Roterende compressor 
Compresor rotativo 

32 / 03497 / n.1 
Guarnizione in gomma rotonda 

d=26 
Round rubber gasket d=26 

Joint en caoutchouc rond d=26 
Rundgummidichtung D=26 

Ronde rubber afdichting d=26 
Guarnición de goma redonda 

d=26 

33 / 03499 / n.1 Tunnel fissaggio condizionatore Air-conditioner fastening tunnel 

Goulotte de fixation climatiseur 
Befestigungstunnel für 

Klimaanlage 

Bevestigingstunnel voor 
airconditioner 

Túnel de fijación 
acondicionador 
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Pos/Code/Q.tà Descrizione/Description Dèsignation/Bezeichnung Denomination/Descripcion 

34 / 03498 / n.1 

Condotto uscita aria 
dall'förångare 

Duct for air outlet from 
evaporator 

Conduite de sortie de l’air de 
l’évaporateur 

Luftausgangskanal aus 
Verdampfer 

Luchtuitlaatkanaal uit de 
verdamper 

Conducto salida aire del 
evaporador 

38 / 05522 / n.4 Vite di fissaggio M6x100 
Fastening screw M6x100 

Vis de fixation M6x100 
Befestigungsschraube M6x100 

Bevestigingsschroef M6x100 
Tornillo de fijación M6x100 

45 / 03337 / n.1 

Elektriskt manövrerad ventil 4 
vie DSF - 4/230 V 

4-way solenoid valve DSF - 
4/230 V 

Électrovanne 4 voies DSF - 
4/230 V 

4-Wege-Magnetventil DSF - 
4/230 V 

4 - weg elektromagneetklep 
DSF - 4/230 V 

Electroválvula de 4 vías DSF - 
4/230 V 

46 / 03475 / n.1 
Bobina x elektriskt manövrerad 

ventil 4 vie 
Coil for 4-way solenoid valve 

Bobine pour électrovanne 4 
voies 

Spule für 4-Wege-Magnetventil 

Spoel voor 4-weg 
elektromagneetklep 

Bobina para electroválvula de 4 
vías 

51 / 02487 / n.1 
Trasformatore per impianto 

elettrico 
Transformer for electric system 

Transformateur pour circuit 
électrique 

Transformator für 
Elektroanlage 

Transformator voor elektrische 
installatie 

Transformador para instalación 
eléctrica 

55 / 03504 / n.1 Kondensator 15 uF 450 V 
Condenser 15 uF 450 V 

Condensateur 15 uF 450 V 
Kondensator 15 uF 450 V 

Condensator 15 uF 450 V 
Condensador 15 uF 450 V 

56 / 03505 / n.2 Kondensator 3 uF 450 V 
Condenser 3 uF 450 V 

Condensateur 3 uF 450 V 
Kondensator 3 uF 450 V 

Condensator 3 uF 450 V 
Condensador 3 uF 450 V 

78 / 03511 / n.1 Diffusor interno 
Indoor diffuser 

Diffuseur interne 
Innendiffusor 

Inwendige stromingsspreider 
Difusor interno 

79 / 03512 / n.2 Aletta per diffusor interno 
Fin for indoor diffuser 

Ailette pour diffuseur interne 
Rippe für Innendiffusor 

Lamel voor inwendige 
stromingsspreider 

Aleta para difusor interno 

80 / 03509 / n.2 Cornice portafiltro antipolvere Dust filter holding frame 

Cadre porte-filtre anti-
poussière 

Staubfilter-Tragrahmen 

Draagprofiel voor stoffilter 
Marco portafiltro anti-polvo 

81 / 03510 / n.2 Filtro antipolvere 
Dust filter 

Filtre-antipoussière 
Staubfilter 

Stoffilter 
Filtro anti-polvo 

82 / 03492 / n.2 

Coperchio trasparente con logo 
Telair 

Transparent cover with Telair 
logo 

Couvercle transparent avec 
logo Telair 

Transparenter Deckel mit 
Telair-Logo 

Doorzichtige deksel met Telair 
logo 

Tapa transparente con logo 
Telair 

83 / 03491 / n.2 
Coperchio trasparente del 

display 
Transparent display cover 

Couvercle transparent pour 
afficheur 

Transparenter Displaydeckel 

Doorzichtige displayafdekking 
Tapa transparente del display 

84 / 03409 / n.4 

Vite 3,5x25 per fissaggio 
diffusor 

Screw 3.5x25 for diffuser 
fastening 

Vis 3,5x25 pour fixation 
diffuseur 

Schraube 3,5x25 für 
Diffusorbefestigung 

Schroef 3,5x25 voor 
bevestiging van de 
stromingsspreider 

Tornillo 3,5x25 para fijar el 
difusor 

86 / 03489 / n.1 Scheda elettrica del display 
Electric display board 

Carte électrique de l’afficheur 
Displaykarte 

Elektrische displaykaart 
Tarjeta eléctrica del display 

87 / 03487 / n.1 Fjärrkontroll 
Remote control 

Télécommande 
Fernbedienung 

Afstandsbediening 
Mando a distancia 

88 / 03514 / n.1 Porta Fjärrkontroll 
Remote control holder 

Support de télécommande 
Fernbedienungshalter 

Afstandsbedieningshouder 
Porta-mando a distancia 

 
 
 
 
 
 






