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Systemløsning
METROAIR L er beregnet til installation sammenmed
indendørsmodul (SHK 200S) for en komplet system-
løsning.

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

Håndbogen skal efterlades hos kunden.

Apparatet må benyttes af børn over 8 år 
og af personer med fysisk, sensorisk eller 
mental funktionsnedsættelse, samt af 
personer, der mangler erfaring eller viden 
under forudsætning af, at de får vejledning 
eller instrukser om, hvordan man benytter 
apparatet på en sikker måde og informe-
res, 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. Oversættelse 
må ikke ske uden godkendelse fra METRO 
THERM.
Med forbehold for konstruktionsændringer.

©METRO THERM 2020.

Symboler
BEMÆRK
Dette symbol betyder fare for mennesker eller
maskine.

HUSK!
Dette symbol markerer vigtig information om,
hvad du skal tænke på, når du installerer eller
servicerer anlægget.

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

Mærkning
CE-mærket er obligatorisk for de fleste produkter, der
sælges i EU, uanset hvor de er fremstillet.

CE

Klassificering af indkapsling af elektroteknisk udstyr.IP21

Fare for menneske eller maskine.
!

Læs brugerhåndbogen.

Sikkerhedsforskrifter
ADVARSEL
Installér systemet fuldstændig som beskrevet i denne installa-
tionshåndbog.
Forkert installation kan medføre sprængninger, personskade, vand-
lækage, kølemedielækage, elektrisk stød eller brand.

Vær opmærksom på måleværdierne ved indgreb i kølesystemet
ved service i små rum, så grænsen for kølemediets koncentration
ikke overskrides.
Konsultér en ekspert for tolkning af måleværdierne. Hvis kølemedie-
koncentrationen overskrider grænsen, kan der opstå iltmangel ved
eventuel lækage, hvilket kan medføre alvorlige ulykker.

Anvend originalt tilbehør og oplyste komponenter til installatio-
nen.
Hvis der anvendes andre dele end de oplyste, er der risiko for vand-
lækage, elektrisk stød, brand og personskade, da aggregatet i så fald
eventuelt ikke fungerer korrekt.
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Installér og anvend ikke systemet i nærheden af udstyr, der ge-
nererer elektromagnetiske vekselfelter eller højfrekvente overto-
ner.
Udstyr som invertere, reserve-elværk, medicinsk højfrekvensudstyr
og telekommunikationsudstyr kan påvirke aggregatet og forårsage
driftsforstyrrelser og havari. Aggregatet kan endvidere virke forstyrren-
de på medicinsk udstyr og telekommunikationsudstyr og medføre 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 forekomme
i luften.
- Steder, hvor der kan forekomme noget, som kan påvirke aggregatet,
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 saltholdig luft.
- Steder, hvor der forekommer store snemængder.
- Steder, hvor systemet udsættes for skorstensrøg.

Hvis udendørsdelens bundramme er 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 ag-
gregatet falder ned og forårsager personskade.

Ved lodning i nærheden af aggregatet skalman være opmærksom
på, at stænk fra smeltet metal beskadiger drypbakken.
Hvis der kommer stænk fra smeltet metal ind i aggregatet under lod-
ning, 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 ikke udendørsdelen på 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.

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

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 systemet
er i drift.
Rørene bliver enten meget varme eller meget kolde under driften, alt
afhængigt af driftsformen. Der er derfor risiko for brand- eller kulde-
skader.

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

Styr ikke systemet med hovedafbryderen.
Dette kan medføre risiko for brand eller vandlækage. Desuden kan
ventilatoren starte uventet, hvilket kan medføre personskade.
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Sørg<for<god<ventilation<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<sy-
stemet<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<klemmerne<ikke<
overbelastes.
Løse tilslutninger eller kabelfastgørelser kanmedføre unormal varme-
udvikling 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 aero-
temper, 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 kanmedføre 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 højspæn-
dingsførende dele, kan det medføre personskade som følge af fast-
hængning, 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 kanmedføre fejl i aggre-
gatet og elektrisk stød som følge af kortslutning.

Anvend<hovedafbryder<med<tilstrækkelig<brydeevne.
Hvis bryderen ikke har tilstrækkelig brydeevne, kan der opstå driftsfor-
styrrelser og brand.

Anvend<aldrig<andet<end<en<sikring<med<den<korrekte<udløsestrøm<
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<forekom-
me<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<håndteres.
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,<frysekonservering<
af<dyr,<planter<eller<kunst.
Dette kan medføre beskadigelse af genstandene.



Serienummer
Servicekoden og serienummeret (PF3) finder du på højre<
side af METROAIR L.

PF3

L
E

K

PF3

HUSK!
Du skal bruge produktets servicekode og seri-
enummer i forbindelsemed service og support.

Genvinding
Overdrag affaldshåndteringen af emballagen til
den installatør, der installerede produktet eller
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 overensstem-
melse med gældende lovgivning.

Miljøinformation
Denne enhed indeholder en fluorholdig drivhusgas, der
er omfattet af Kyoto-aftalen.

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

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

Et hvert indgreb i kølemiddelsystemet kunmå foretages
af en montør, der somminimum 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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Tjekliste: Kontrol før igangsættelse
KontrolleretOBS!Kølemediesystem

Rørlængde

Højdeforskel

Prøvetrykning

Lækagesøgning

Sluttryk vakuumsug

Rørisolering

KontrolleretOBS!El-installation

Ejendommens hovedsikring

Gruppesikring

Effektovervågning/strømføler (Kobles ind
på indendørsmodul/styremodul.)

KVR 10

Ved installation af METROAIR L / SHK 
200S-6 skal det kontrolleres, at inden-
dørsmodulets softwareversion er 
mindst v8320.

KontrolleretOBS!Køling

Rørsystem, kondensisolering
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BEMÆRK
Sørg for, at varmepumpen ikke kan vælte under
transport.

Opstilling
• Placer METROAIR L udendørs på et fast, vandret
underlag som kan holde til dens vægt, helst beton-
fundament. Hvis der benyttes betonsøjler, skal disse
hvile på faskine eller småsten.

• Betonfundamentet eller betonsøjlerne skal placeres
således, at fordamperens underkant er i niveau med
den gennemsnitlige lokale snedybde, dog mindst
100 mm.

• METROAIR L bør ikke installeres op ad lydfølsomme
vægge, f.eks. op mod et soveværelse.

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

• METROAIR L må ikke anbringes, så udeluften
recirkuleres. Dette medfører en lavere effekt og
ringere virkningsgrad.

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

• Der kan forekomme store mængder kondensvand og
smeltevand ved afrimning. Kondensvand skal ledes
ned i en brønd til regn- og smeltevand eller lignende
(se side 10).

• Vær opmærksom, så varmepumpen ikke ridses under
installationen.

LEK

XX m100mm

Placer ikkeMETROAIR L direkte på græsplænen eller et
andet underlag, der ikke er fast.

Hvis der er risiko for sneskred fra taget, skal der monte-
res et beskyttende tag eller lignende over varmepumpe,
rør og kabler.
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2   Levering og håndtering
Transport og
opbevaring
METROAIR L skal transporteres og opbevares opretstående.



LØFT FRA VEJEN TIL OPSTILLINGSSTED
Hvis underlaget tillader det, er det lettest at benytte en 
sækkevogn til at køreMETROAIR L til opstillingsstedet.

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

KONDENSVANDSAFLØB
Kondensvandet løber ud på jorden under METROAIR 
L. For at undgå skader på huset og varmepumpen bør
kondensvandet opsamles og bortledes.

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

BEMÆRK
For at sikre funktionen bør tilbehøret KVR 10
benyttes. (Medfølger ikke.)

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

BEMÆRK
Selvregulerende varmekabel må ikke tilsluttes.

• Kondensvandet (op til 50 liter / døgn) 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
opvarmet af et varmekabel for at forhindre tilfrysning.

• Læg røret med fald fra METROAIR L.

• 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 undersiden af kon-
densvandsopsamleren.

Varmekabel, styring
Strømforsyning til varmekablet sker, når følgende vilkår
er opfyldt:

1. Kompressoren har været i drift i mindst 30 minutter
efter den seneste start.

2. Omgivende temperatur er lavere end 1 °C.

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

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

Det er ikke tilladt at løfte i noget andet end maskinfød-
derne.

SKROTNING
Ved skrotning transporteres produktet bort i omvendt 
rækkefølge. Løft da i bundpladen i stedet for i pallen!
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Anbefalede alternativer til afledning af
kondensvand
Afløb indendørs

Vandlås

Samling

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

Læg røret med fald fra luft/vandvarmepumpen.

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

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

Stenkiste

LEK

Frostfritt 
Frostfri
dybde

Hvis huset har kælder, skal stenkisten placeres på en
sådan måde, at kondensvandet ikke påvirker huset. El-
lers kan stenkisten placeres lige under varmepumpen.

Kondensvandrørets udløb skal ligge i frostfri dybde.

Nedløbsrørafløb

BEMÆRK
Bøj slangen, så der dannes en vandlås, se illu-
stration.

LEK

Frostfritt

djup

Vandlås

Frostfri
dybde

Vandlås

LEK

Fra luft-
/vandvarmepumpe

• Kondensvandrørets udløb skal ligge i frostfri dybde.

• Læg røret med fald fra luft/vandvarmepumpen.

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

• Installationslængden kan justeres via vandlåsens
størrelse.

HUSK!
Hvis et af de anbefalede alternativer ikke benyt-
tes, skal der sørges for god bortledning af
kondensvand.
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INSTALLATIONSOMRÅDET
Anbefalet afstandmellemMETROAIR L og husvæg skal
være mindst 15 cm. Frit område over METROAIR L 
skal være mindst 100 cm. Frit område foran, dog
mindst 100 cm for fremtidig service.

150 mm 

300 mm 300 mm 

5
 m

 

Minimalt frit
område

30 cm

Minimal afstand ved brug 
af flere METROAIR L

Mindst 100 cm

Frit område
bagved

15 cm

30 cm

Frit område foran, dog mindst 100 cmmhp. fremtidig service
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Afmontering af dæksler
METROAIR L6



UN

FM01

CM

XL53

EEV

XL52

20S

TB

PWB1

DH
QM36

QM37

EB11

GQ1

X1

QN1

GQ10

XL20

QN2

EP1

3  Varmepumpenskonstruktion

Komponentplacering METROAIR L6 (EZ101)
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Komponentliste
METROAIR L (EZ101)
RØRTILSLUTNINGER

Serviceventil, væskesideQM36
Serviceventil, gassideQM37
Tilslutning, serviceXL20
Tilslutning, gasledningXL52
Tilslutning, væskeledningXL53

FØLER OSV.
HøjtrykspressostatBP2 (63H1)
LavtryksfølerBP8 (LPT)

ELEKTRISKE KOMPONENTER
VarmekabelEB11 (DH)
VentilatorGQ1 (FM01)
VentilatorGQ2 (FM02)
Kontrolkort(PWB1)
Inverterkort(PWB2)
Filterkort(PWB3)
Klemrække, indgående el og kommunikationX1 (TB)

KØLEKOMPONENTER
KompressorvarmerEB10 (CH)
FordamperEP1
KompressorGQ10 (CM)
Ekspansionsventil, varmeQN1 (EEV-H)
4-vejsventilQN2(20S)
Ekspansionsventil, kølingQN3 (EEV-C)

ANDET
SerienummerskiltPF3

Betegnelser i komponentplacering iht. standard EN 81346-2.

Betegnelser i parentes i henhold til leverandørens standard.
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El-panel
KOMPONENTPLACERING METROAIR L 

METROAIR L6

TB

PWB1

U
N

TB

Kabelholder

L
E
K
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Främre el

Främre el

Elektriske<komponenter<METROAIR L
Kompressorvarmer(CH)
Varmekabel(DH)
SikringF
Ventilatormotor(FM01)
Kontrolkort(PWB1)
Inverterkort(PWB2)
Filterkort(PWB3)
Klemrække, indgående el og kommunikation(TB)

Betegnelser i komponentplacering iht. standard EN 81346-2.

Betegnelser i parentes i henhold til leverandørens standard.
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Følerplacering
PLACERING AF TEMPERATURFØLER

BE1QN2
GQ1

GQ10

QN1
EEV-H

BT28
Indgående strømforsyning

UdendørsmodulAMS 10-6

18< Kapitel<3<|<Varmepumpens<konstruktion

Udendørsmodul  METROAIR L6
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BE1 (CT)
BT28 (Tho-A)
BP1 (63H1)
BP2 (LPT)
GQ1 (FM01)
GQ2 (FM02)
GQ10 (CM)
QN1 (EEV-H)
QN2 (20S)
QN3 (EEV-C)
Tho-D
Tho-R1
Tho-R2

Strømføler
Udetemperatur
Højtrykspressostat
Lavtryksføler
Ventilator
Ventilator
Kompressor
Ekspansionsventil, varme
4-vejsventil
Ekspansionsventil, køling
Varmgasføler
Fordamperføler, ud
Fordamperføler, ind
SugegasfølerTho-S

Betegnelser i komponentplacering iht. standard EN 81346-2.

Betegnelser i parentes i henhold til leverandørens standard.



DATA FOR FØLER I METROAIR L6 
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BEMÆRK
For information: Se kapitel "Rørtilslutninger" i 
installationsvejledningen for SHK 200S.

Kapitel<4<|<Rørtilslutninger< 21

4 Rørtilslutninger



Generelt
METROAIR L og SHK 200S har ikke en flerpolet arbejds-
afbryder for indgående elektrisk strømforsyning. Derfor
skal dens forsyningskabler tilsluttes hver sin arbejds-
afbryder med mindst 3 mm brydeafstand. Indgående
strømforsyning skal være 230 V ~50 Hz via el-
skab med sikringer.

• Før isolationstest af ejendommen skal SHK 200S
og udemodul METROAIR L frakobles.

• Vedrørende sikringernes størrelse, se tekniske data,
"Sikring".

• Hvis ejendommen har fejlstrømsrelæer, bør
METROAIR L forsynes med et separat fejlstrømsrelæ.

• Tilslutningmå ikke foretages uden el-forsyningsselska-
bets vidende, og tilslutningen skal foregå under kontrol
af autoriseret el-installatør.

• Kabler skal lægges, så de ikke beskadiges af metalkan-
ter eller klemmes af paneler.

• METROAIR L er udstyret med en enfasekompressor.
Dette betyder, at en af faserne vil blive belastet med et
antal ampere (A) ved kompressordrift. Se hvor stor
belastningen maksimalt kan blive i tabellen nedenfor.

Maksimal strømstyrke (A)Udendørsmodul

15METROAIR L6

• Maksimal tilladt fasebelastning kan begrænses til en
lavere maksimal strøm i indendørsmodulet eller styre-
modulet.

BEMÆRK
El-installation samt evt. service skal udføres
under kontrol af en autoriseret el-installatør.
Afbryd strømmen med arbejdsafbryderen før
evt. service. Elektrisk installation og lednings-
føring skal udføres iht. gældende nationale
regler.

BEMÆRK
For at undgå skader på luft/vandvarmepumpens
elektronik skal tilslutninger, hovedspænding og
fasespænding kontrolleres, før maskinen star-
tes.

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

BEMÆRK
Hvis forsyningskablet er beskadiget, må det 
kun udskiftes afMETRO THERM, deres service-
repræsentant eller lignende kvalificeret per-
sonale for at undgå eventuel fare og skade.
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5 El-tilslutninger
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Elektriske
komponenter
Se komponentplacering i kapitel Varmepumpens kon-
struktion, El-panel på side 20.

Tilgængelighed,
el-tilslutning
AFMONTERING AF DÆKSLER
Se kapitel Afmontering af dæksler på side 13.



Tilslutninger
BEMÆRK
For at undgå forstyrrelser må uskærmede
kommunikations- og/eller følerkabler til ekster-
ne tilslutninger ikke lægges tættere på stærk-
strømsledninger end 20 cm.

STÆRKSTRØMSTILSLUTNING METROAIR L

L
E

K

L
E

K

L
E

K

Indgående strømforsyning

Kabelgennemføring

24< Kapitel<5<|<El-tilslutninger



KOMMUNIKATIONSTILSLUTNING

BEMÆRK
For yderligere information: Se kapitel "El-tilslut-
ninger" i installationsvejledningen for SHK 200S.

TB

Tilslutning af kommunikation sker på klemme TB. Se  
endvidere el-diagram på side 54.

Du finder yderligere oplysninger i installationsvejlednin-
gen til SHK 200S.

TILSLUTNING AF TILBEHØR
Instruktioner for tilslutning af tilbehør findes i den med-
følgende installationsvejledning til det pågældende 
tilbehør.
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BEMÆRK
Kompressorvarmeren skal have været koblet
ind i 6-8 timer før første start, se afsnittet "Op-
start og kontrol" i installationshåndbogen for
indendørsmodulet eller styremodulet.

BEMÆRK
For information: Se installationsvejledningen
for SHK 200S.

26 Kapitel<6<|<Igangsætning<og<justering<

6   Igangsætning og justering
Kompressorvarmer
METROAIR L er udstyret med en kompressorvarmer (CH),
der varmer kompressoren før opstart, og når kompres-
soren er kold. (Gælder ikke for METROAIR L6.)



BEMÆRK
For information: Se installationsvejledningen
for SHK 200S.
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7 Styring – Varmepumpe
EB101



BEMÆRK
For yderligere information: Se installations-
vejledningen for SHK 200S.
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8 Afvigelse af ønsket
temperatur



Kan skyldesBeskrivelseAlarmtekst på displayetAlarm

• Lavt flow i varmedrift

• For højt indstillede temperaturer

For høj temperatur fra kondensatoren. Au-
tomatisk reset.

Høj kondensator ud162

• Temperatur skabes af anden varmekildeFor høj temperatur ind til kondensatoren.
Automatisk reset.

Høj kondensator ind163

• Indstilles, når varmepumpen kører sin
afrimningsprocedure

Ikke en alarm, men en driftsstatus.Kompressorafrimning183

• Utilstrækkelig luftcirkulation eller tilstop-
pet varmeveksler

• Afbrydelse eller kortslutning på indgang
til lavtrykspressostat (63H1)

• Defekt højtrykspressostat

• Ekspansionsventil ikke korrekt tilsluttet

• Serviceventil lukket

• Defekt kontrolkort i  METROAIR L

• Lavt eller intet flow i varmedrift

• Defekt cirkulationspumpe

• Defekt sikring, F(4A)

Højtrykspressostaten (63H1) udløst 5 gange
inden for 60 minutter eller i 60 minutter
kontinuerligt.

HP-alarm220

• Afbrydelse eller kortslutning på indgang
til lavtryksføler

• Defekt lavtryksføler (LPT)

• Defekt kontrolkort i METROAIR L

• Afbrydelse eller kortslutning på indgang
til sugegasføler (Tho-S)

• Defekt sugegasføler (Tho-S)

For lav værdi på lavtryksføleren (LPT) 3
gange inden for 60 minutter.

LP-alarm221

• Eventuel driftsafbryder til METROAIR L
slået fra

• Forkert kabelføring

Kommunikation mellem styrekort og kom-
munikationskort er brudt. Der skal være 22
volt jævnstrøm på kontakten CNW2 på
kontrolkort (PWB1).

OU kom. fejl223

• Ventilatoren kan ikke rotere frit

• Defekt kontrolkort i  METROAIR L

• Defekt ventilatormotor

• Kontrolkort i METROAIR L tilsmudset

• Sikring (F2) udløst

Afvigelser på ventilatorhastighed iMA L*.Ventilatoralarm224

• Føler fungerer ikke (se afsnittet "Kommu
-nikationstilslutning")

• Utilstrækkelig luftcirkulation eller tilstop-
pet varmeveksler

• Hvis fejlen fortsætter ved køledrift, er<
kølemediemængden eventuelt utilstræk-
kelig

• Defekt kontrolkort i METROAIR L

Temperaturafvigelse på varmgasføleren
(Tho-D) to gange inden for 60 minutter eller
i 60 minutter kontinuerligt.

Varig høj varmgastempera-
tur

230
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9 Alarmliste



Kan skyldesBeskrivelseAlarmtekst på displayetAlarm

• MA L* spændingsløs

• Fejl på kommunikationskabel

Kommunikationsfejl mod tilbehørsprintKommunikationsfejl254

• Føler fungerer ikke (se afsnittet "Afvigel-
se af ønsket temperatur")

• Utilstrækkelig luftcirkulation eller tilstop-
pet varmeveksler

• Defekt kontrolkort i MA L*

• For stor kølemediemængde

Temperaturafvigelse på varmevekslerføle-
ren (Tho-R1/R2) fem gange inden for 60
minutter eller i 60 minutter kontinuerligt

Høj temperatur i varme-
veksler

261

• Kan forekomme, når 15V-strømforsynin-
gen til inverter PCB er ustabil.

Når IPM (Intelligent power module) viser
FO-signal (Fault Output) fem gange i løbet
af en 60 minutters periode.

Power transistor for varm262

• Forstyrrelse på indgående strømforsyning

• Serviceventil lukket

• Utilstrækkelig kølemediemængde

• Kompressorfejl

• Defekt printkort for inverter i MA L*

Spænding fra inverteren uden for grænse-
værdien fire gange inden for 30 minutter.

Inverterfejl263

• Afbrydelse på tilslutning mellem kort

• Defekt printkort for inverter i  MA L*

• Defekt kontrolkort i MA L*

Kommunikation mellem printkort for inver-
ter og kontrolkort er afbrudt.

Inverterfejl264

• Defekt ventilatormotor

• Defekt printkort for inverter i MA L*

Kontinuerlig afvigelse på effekttransistor i
15 minutter.

Inverterfejl265

• Serviceventil lukket

• Føler for løs forbindelse (BT15, BT3)

• Defekt føler (BT15, BT3)

• For lidt kølemedie

Utilstrækkeligt kølemedie er konstateret
ved opstart i køleindstilling.

Utilstrækkeligt kølemedie266

• Defekt printkort for inverter i  MA L*

• Defekt kontrolkort i  MA L*

• Kompressorfejl

Mislykket start for kompressorInverterfejl267

• Pludseligt strømudfaldOverstrøm, Inverter A/F-modulInverterfejl268
• Koldt vejr

• Følerfejl

Temperatur på BT28 (Tho-A) under indstillet
værdi, der tillader drift

Kold udeluft271

• Varmt vejr

• Følerfejl

Temperatur på BT28 (Tho-A) over indstillet
værdi, der tillader drift

Varm udeluft272

• Afbrydelse eller kortslutning på følerind-
gang

• Føler fungerer ikke (se afsnittet "Afvigel-
se af ønsket temperatur")

• Defekt kontrolkort i  MA L*

Følerfejl, varmeveksler i MA L* (Tho-R).Følerfejl Tho-R277

• Afbrydelse eller kortslutning på følerind-
gang

• Føler fungerer ikke (se afsnittet "Afvigel-
se af ønsket temperatur")

• Defekt kontrolkort i  MA L*

Følerfejl, udeføler i MA L* BT28 (Tho-A).Følerfejl Tho-A278

• Afbrydelse eller kortslutning på følerind-
gang

• Føler fungerer ikke (se afsnittet "Afvigel-
se af ønsket temperatur")

• Defekt kontrolkort i  MA L*

Følerfejl, varmgas i MA L* (Tho-D).Følerfejl Tho-D279

• Afbrydelse eller kortslutning på følerind-
gang

• Føler fungerer ikke (se afsnittet "Afvigel-
se af ønsket temperatur")

• Defekt kontrolkort i  MA L*

Følerfejl, sugegas i MA L* (Tho-S).Følerfejl Tho-S280

*MA L = METROAIR L
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Kan skyldesBeskrivelseAlarmtekst på displayetAlarm

• Afbrydelse eller kortslutning på følerind-
gang

• Føler fungerer ikke (se afsnittet "Afvigel-
se af ønsket temperatur")

• Defekt kontrolkort i METROAIR L

• Fejl i kølemediekredsen

Følerfejl, lavtryksføler i METROAIR L.Følerfejl LPT281

• Udendørsmodul og indendørsmodul
(SHK 200S) er ikke kompatible.

Varmepumpe og indendørsmodul
(SHK 200S) fungerer ikke korrekt sammen
på grund af tekniske parametre.

Ikke kompatibel udeluftvar-
mepumpe

294
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11   Tekniske oplysninger

Dimensioner
METROAIR L6



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

opsætningen, der vender mod det mindst lydfølsomme
naboom-råde.

Lydtryksniveauerne påvirkes af andre vægge, mure, 
forskelle i jordniveau mm. og skal derfor kun ses som 
vejledende.

2 m
L
E
K

METROAIR L6Lyd

51LW(A)Lydeffektniveau, i henhold til EN12102 ved 7/35 °C (nominel)*

37dB(A)Lydtryksniveau ved 2 m fri opstilling (nominelt)*

* Frit felt.
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Tekniske specifikationer
IP 21

METROAIR L

METROAIR L6Udendørsmodul

Udetemp./
Fremløb-
stemp.

Effektdata i henhold til EN 14511 ΔT5K

2,67/0,5/5,327/35 °C (gulv)Opvarmning

Afgivet effekt/tilført el-effekt/COP (kW/kW/-)
ved nominelt flow

2,32/0,55/4,22/35 °C (gulv)
4,60/1,79/2,57-7/35 °C

(gulv)
2,28/0,63/3,627/45 °C
1,93/0,67/2,882/45 °C
5,87/1,65/3,5627/7 °CKøling

Afgivet effekt/tilført el-effekt/EER (kW/kW/-)
ved maksimalt flow

7,98/1,77/4,5227/18 °C
4,86/1,86/2,6135/7 °C
7,03/2,03/3,4535/18 °C

Elektriske data
Nominel spænding

15ArmsMaks. strøm

16ArmsAnbefalet sikring

5ArmsStartstrøm

2 530m3/hMaks. ventilatorflow (varmedrift, nominel)

50WVentilatoreffekt

110WVarmekabel (indbygget)

Reverserende cyklusAfrimning

IP24Kapslingsklasse

Kølemediekreds
R410AKølemediets type

2 088GWP kølemedie

Twin RotaryKompressor

1,5kgKølemediemængde

3,13tCO2-ækvivalent

-MPa (bar)Brydeværdi pressostat højtryk

4,5 (45)MPa (bar)Afbrydeværdi, højtryk

-MPa (bar)Brydeværdi pressostat lavtryk (15 sek.)

30*mMaks. længde, kølemedierør, envejs

7mMaks. højdeforskel, kølemedierør

Gasrør: OD12,7 (1/2")
Væskerør: OD6,35

(1/4")

Dimensioner, kølemedierør

Rørtilslutninger
Højre sideRørtilslutningsmuligheder

FlangeRørtilkobling

Mål og vægt
800mmBredde

290mmDybde

640mmHøjde

46kgVægt

Andet

0150259639Varenummer

*METROAIR L6: Hvis kølemedierørenes længde er over 15 m, skal der fyldes ekstra kølemedie på med 0,02 kg/m.
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SCOP & PDESIGNH

SCOP<&<Pdesignh<METROAIR L<i<henhold<til<EN<14825

METROAIR L6 / 
SHK 200S-6

Udendørsmodul</< 
indendørsmodul

SCOPPdesignh
4,84,8SCOP 35 Middelklima

3,465,3SCOP 55 Middelklima

3,654,0SCOP 35 Koldt klima

2,975,6SCOP 55 Koldt klima

6,454,2SCOP 35 Varmt klima

4,584,76SCOP 55 Varmt klima

ENERGIMÆRKNING, MIDDELKLIMA

METROAIR L6
SHK 200S-6

Model

SMOModel styremodul

35 / 55°CTemperaturanvendelse

A++ / A++Produktets effektivitetsklasse ved rumop-
varmning1)

A+++ / A++Systemets effektivitetsklasse ved rumop-
varmning2)

1)Skala for produktets effektivitetsklasse rumopvarmning A++ til G.

2)Skala for systemets effektivitetsklasse rumopvarmning A+++ til G.

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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Arbejdsområde
Kompressordrift – varme
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I kortere tid er det tilladt at have lavere arbejdstempera-
tur på vandsiden f.eks. ved opstart.

Kompressordrift – køling
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Effekt og COP
Effekt og COP ved forskellige fremløbstemperaturer.
Maksimal afgivet effekt inkl. afrimning.
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COP<METROAIR L6
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METROAIR L6
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Energimærkning
INFORMATIONSARK

METRO THERMProducent

METROAIR L6 / 
SHK 200S-6

Model

35 / 55°CTemperaturanvendelse

A++ / A++Effektivitetsklasse rumopvarmning, middelklima
5 / 5kWNominel varmeeffekt (Pdesignh), middelklima

2 089 / 3 248kWhÅrligt energiforbrug rumopvarmning, middelklima
188 / 131%Sæsonmiddel virkningsgrad rumopvarmning,middelkli-

ma
35dBLydeffektniveau LWA indendørs
4 / 6kWNominel varmeeffekt (Pdesignh), koldt klima
4 / 5kWNominel varmeeffekt (Pdesignh), varmt klima

2 694 / 4 610kWhÅrligt energiforbrug rumopvarmning, koldt klima
872 / 1 398kWhÅrligt energiforbrug rumopvarmning, varmt klima
143 / 116%Sæsonmiddel virkningsgrad rumopvarmning, koldt

klima
252 / 179%Sæsonmiddel virkningsgrad rumopvarmning, varmt

klima
51dBLydeffektniveau LWA udendørs

DATA FOR PAKKENS ENERGIEFFEKTIVITET

METROAIR L6 / 
SHK 200S-6

Model

SMOModel styremodul

35 / 55°CTemperaturanvendelse

Temperaturregulator, klasse
%Temperaturregulator, bidrag til effektivitet

192 / 135%Pakkens sæsonmiddelvirkningsgrad ved rumopvarm-
ning, middelklima

A+++ / A++Pakkens effektivitetsklasse ved rumopvarmning,
middelklima

147 / 120%Pakkens sæsonmiddelvirkningsgrad ved rumopvarm-
ning, koldt klima

256 / 183%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 L6 / SHK 200S-6Model

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

EN14511 / EN14825 / EN12102Anvendte standarder
%131ƞsSæsonmiddelvirkningsgrad ved rumopvarmningkW5,3PratedNominel afgivet varmeeffekt

Deklareret COP for rumopvarmning ved dellast og ved udetemperatur TjDeklareret kapacitet for rumopvarmning ved dellast og ved udetemperatur Tj
-1,88COPdTj = -7 °CkW4,7PdhTj = -7 °C
-3,26COPdTj = +2 °CkW2,8PdhTj = +2 °C
-4,72COPdTj = +7 °CkW1,8PdhTj = +7 °C
-6,47COPdTj = +12 °CkW2,7PdhTj = +12 °C
-1,88COPdTj = bivkW4,7PdhTj = biv
-1,77COPdTj = TOLkW4,1PdhTj = 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
°C58WTOLMaks. fremløbstemperatur-0,99CdhDegraderingskoefficient

TilskudsvarmeEffektforbrug i andre tilstande end aktiv tilstand
kW1,2PsupNominel varmeeffektkW0,007POFFOff-tilstand

kW0,012PTOTermostat off-indstilling
ElektriskType tilført energikW0,012PSBStandby-tilstand

kW0PCKKrumtaphusopvarmertilstand

Andre poster
m3/h2 526Nominelt luftflow (luft-vand)VariabelKapacitetsregulering
m3/hNominelt varmebærerflowdB35 / 51LWALydeffektniveau, indendørs/udendørs
m3/hKuldebærerflow væske-vand eller vand-vandvar-

mepumper
kWh3 248QHEÅrligt energiforbrug

METRO THERM A/S – Rundinsvvej 55 – 3200 Helsinge – DanmarkKontaktoplysninger
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El-diagram
METROAIR L6
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BeskrivelseBetegnel-
se

Solenoide til 4-vejsventil20S
Hjælperelæ (til CH)52X1
Hjælperelæ (til DH)52X2
Hjælperelæ (til 20S)52X3
Hjælperelæ (til SV1)52X4
Højtrykspressostat63H1
KondensatorC1
KompressorvarmerCH
KompressormotorCM
SammenkoblingsklemmeCnA~Z
StrømfølerCT
VarmekabelDH
DiodemodulDM
SikringF
VentilatormotorFM01,

FM02
Intelligent effektmodulIPM
InduktionsspoleL/L1
Indikatorlampe (rød)LED1
Indikatorlampe (grøn)LED2
LavtryksfølerLPT
Ekspansionsventil for varmeQN1 (EEV-

H)
Ekspansionsventil for kølingQN3 (EEV-

C)
PumpdownSW1, 9
Lokale indstillingerSW3, 5, 7,

8
KlemrækkeTB
Temperaturføler, udeluftBT28 (Tho-

A)
Temperaturføler, varmgasTho-D
Temperaturføler, varmeveksler, udTho-R1
Temperaturføler, varmeveksler, indTho-R2
Temperaturfølere, sugegasTho-S
Temperaturføler, IPMTho-P
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OVERSÆTTELSESTABEL

OversættelseEngelsk

2 gange2 times
4-vejs ventil4-way valve
AlarmAlarm
AlarmudgangAlarm output
Omgivelse, temperaturfølerAmbience temp
sortBlack
blåBlue
brunBrown
LadepumpeCharge pump
KommunikationsindgangCommunication input
KompressorCompressor
StyringControl
MikroprocessorkortCPU card
KompressorvarmerCrank case heater
Drypskålsvarmer/varmer til kondensbakkeDrip tray heater
Fordamper, temperaturfølerEvaporator temp.
Ekstern kommunikationExternal communication
Ekstern varmerExternal heater (Ext. heater)
VentilatorFan
VentilatorhastighedFan speed
FerritFerrite
Væskeledning, temperaturfølerFluid line temp.
VarmeHeating
HøjtrykspressostatHigh pressure pressostat
grøn/gulgn/ye (green/yellow)
LavtrykspressostatLow pressure pressostat
Næste enhedNext unit
StøjfilterNoise filter
ForsyningMain supply
Til/FraOn/Off
TilvalgOption
Forrige enhedPrevious unit
PersonbeskyttelsesautomatRCBO
RødRed
Returløb, temperaturfølerReturn line temp.
Fremløb, temperaturfølerSupply line temp.
Indgående strømtilførsel/spændingSupply voltage
Temperaturføler, varmgasTemperature sensor, Hot gas
Temperaturfølere, sugegasTemperature sensor, Suction gas
Kun på enheder med to ventilatorerTwo fan unit only
HvidWhite
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