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Nederlands 1

Lees deze handleiding vóór installatie en volg de instructies. 

Accessoires
Controleer of de volgende accessoires zijn inbegrepen:

Adapter 
KRP1C65

Bundel 2 Bundel 1 Steunvoetjes 
voor de 
printplaat
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Connector 
naar printplaat 
van de 
binnenunit
(Bundel 2)

Aansluiting 
indicatielampje
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uurmeter

Bundel 1



Nederlands 2

Elektrische bedrading
• Laat de aanleg van de elektrische bedrading uitsluitend door erkende 

elektriciens uitvoeren.
• Schakel de stroomtoevoer volledig uit voordat u de elektrische 

bedrading aanlegt.
• Alle onderdelen, materialen en elektrische werkzaamheden die ter plaatse 

moeten worden voorzien, moeten voldoen aan de lokale regelgevingen.
• Installeer een circuitonderbreker waarmee de stroomtoevoer van het 

gehele systeem kan worden onderbroken.
• Raadpleeg het bedradingsschema dat aan de binnenunit is bevestigd 

voordat u met de bedrading begint. 
• Zorg dat draden naar units niet over de printplaat lopen bij het bedraden.
• Leid de bedrading tussen adapter en de binnenunit zoals hieronder 

beschreven.
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Printplaat binnenunit (A1P)
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Het werkingsindicatiesignaal ontvangen
Een uurmeter bevestigen
Er wordt uitgangsspanning gegenereerd bij het contact terwijl de 
compressor in bedrijf is. 

HM

HM: Uurmeter (ter plaatse te voorzien)

AC 220~240 V
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X2

Voorbeeld:



Nederlands 3

Ventilator AAN-display
Er wordt uitgangsspanning gegenereerd bij het contact terwijl de 
ventilator in bedrijf is. 

OL

OL: Bedrijfsindicator (ter plaatse te voorzien)

AC 220~240 V
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Voorbeeld:

Installatie
• Bundel de draden voor de hogere spanning niet samen met deze voor 

de laagspanning. 
• Bundel losse draden met de bijbehorende draadbinders om deze uit de 

buurt te houden van de printplaat van de binnenunit.
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voor de 
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