
Tilslutning af Air Connection’s 
ATC Air Condition / Varmepumpe

Afmonter de beskyttende plast hæt-
ter sådan “fl are koblingen” er synlig.  
Montér omløberen på kobberrøret 
og lav en udkravning.  Afprøv evt. 
kraven på “fl aren” inden monter-
ing for at sikre at denne er i korrekt 
størrelse.  Kraven skal passe pre-
cist til “fl aren” på inde- og udedel 
for at opnå den nødvendige tæthed.  
Montér kobberrørene på henholdsvis 
indedel og udedel.  Kontroller at af-
standskravene beskrevet i monter-
ingsanvisningen er overholdt.

Kontrollér vacuum udstyrets til-
stand inden tilslutning.  Kontrollér 
oliestanden i skueglasset inden op-
start.  Forbind slangerne som vist 
på billedet.  Kontrollér pakningerne 
i omløberne, samt at der i enden 
af slangerne lille spids.  Denne ak-
tivere “schrader” ventilen som er 
nødventigt for at kunne vacuumere 
anlægget.  Spidsen skal vende mod 
hhv. pumpe og udedel. Kontrol-
lér om manometerets blå ventil er 
åben og den røde ventil er lukket.

Det er en fordel at teste udstyrets 
tæthed inden tilslutning.  Funk-
tionstest pumpen ved at holde en 
fi nger over for enden af den gule 
slange.  Tæthedsprøv udstyret 
ved at lukke ventilen på den gule 
slange.  Pumpen tændes i ca. 10 
minutter og det blå manometer 
trækkes i negativ (mod uret).  Luk 
den blå ventil på manometeret og lad 
det stå i 10 minutter.  Er anlægget 
utæt kontrolleres omløbere og pak-
ninger evt. med sævevand.
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Afmonter de beskyttende mess-
ing hætter på henholdsvis påfyldn-
ingsstuds og ventiler, på anlæggets 
udedel.  Tilslut den gule slange med 
ventilen mod anlægget.  Åben  ven-
tilen på henholdsvis manometer og 
slange.  Tænd for pumpen og lad 
den køre i minimum 15 minutter.  
Luk herefter den blå ventil på ma-
nometeret og kontrollér manome-
terstanden omhyggeligt.  Hvis ma-
nometeret har rykket sig efter 15 
minutter kontrolleres samlinger og 
ovenstående gentages.

Når anlægget er tæt lukkes ventilen 
på slangen.  Åben 2-vejs ventilen en 
1/4 omgang og kontroller samlin-
gerne med sæbevand.  Er installatio-
nen tæt åbnes 3-vejs ventilen og 2-
vejs ventilen helt.  Ventilerne er helt 
åbne når der mærkes modstand når 
ventilen spændes ud.  For åbning af 
ventil benyttes en 4mm umbraco nø-
gle. Nu er anlægget klar til drift, den 
gule slange afmonteres ved at trykke 
slangen op mod 3-vejs ventilen og 
løsne omløberen hurtigt.  Herved ak-
tiveres “schrader” ventilen ikke.

Funktionstest altid anlægget inden 
afl evering.

Hvis noget ikke er som det skal 
være når du modtager el. afl everer 
vacuum sættet gør da venligst ud-
lejer opmærksom herpå, sådan den 
næste lejer ikke risikerer ikke at 
kunne bruge anlægget.

Sættet skal indeholde:

-  Vacuum pumpe
-  Olie for vacuum pumpe
-  Manometersæt
-  Blå slange
-  Gul slange
-  Ventil til gul slange
-  Forskruning til pumpe
-  Lille rørskærer
-  Kraveværktøj
-  Kasse til opbevaring
-  Bruger vejledning


