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3Indholdsfortegnelse |CTC Condensation drain



Tilbehøret CTCCondensationdrain benyttes til at bortle-
dedetmeste af kondensvandet fra luft/vandvarmepum-
pen til et frostfrit opsamlingspunkt på en sikker måde.

BEMÆRK

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

Varmekablet starter automatisk ved en udetemperatur
på 1,5 °C. Når temperaturen kommer over 2 °C, slår var-
mekablet fra igen.

BEMÆRK

Installation af CTC Condensation drain kan
påvirke maskinens funktion. Læs hele manua-
len!

Forskellige udførelser af CTC Condensation drain
CTC Condensation drain findes i tre længder. Her ser du et eksempel på installationslængden.

InstallationslängdInstallationslængde
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1 Generelt



CombiAir

CTCCondensationdrain
2x230V

CTCCondensationdrain

Art.nr.Art.nr.

589342304589342301Slangelængde 1 meter (installationslængde 1 m uden vandlås)
589342305589342302Slangelængde3meter (installationslængde1-2,2mmedvandlås)
589342306589342303Slangelængde6meter (installationslængde2,2-5,2mmedvandlås)

Indhold

Isoleret slange (indvendig diameter 40 mm)1 stk.
Varmekabel1 stk.
Slangeklemme1 stk.
Sikring1 stk.
Pakning1 stk.
Kabelbindere6 stk.
Skrue1 stk.
Møtrik1 stk.
Skiver2 stk.
Tilslutningsstuds1 stk.
Personbeskyttelsesautomat1 stk.
Prop14 stk.
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Generelt
Tilslut CTC Condensation drain til varmepumpens kon-
densvandsopsamler ved hjælp af den medfølgende
slangeklemme.
■ Rørinstallationen skal udføres i henhold til gældende
regler.

■ Vi anbefaler tremåder at bortlede kondensvandet på:
Til afløb indendørs (med forbehold for lokale bestem-
melser og regler), stenkiste, nedløbsrørsafløb eller an-
det frostfrit opsamlingspunkt.

■ Ved støbning af fundament skal hul til CTC Condensa-
tion drain have en indvendig diameter på 110 mm.

■ Læg røret med fald fra luft/vandvarmepumpen.

■ Isoleringen af CTC Condensation drain skal slutte tæt
mod produktets kondensvandsopsamler.

■ Udløbet fra CTC Condensation drain skal placeres i
frostfri dybde eller alternativt indendørs (med forbe-
hold for lokale bestemmelser og regler).

■ Udløbet fra CTC Condensation drain skal kunne mod-
tage op til 100 liter kondensvand pr. døgn.

■ Installationen skal udstyresmed vandlås, hvor der kan
forekomme luftcirkulation i kondensvandsrøret.

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.

CTC Condensation drain samles i henhold til billedet.
Rørtrækning inde i huset indgår ikke.
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Stenkiste

LEK

Frostfritt djupFrostfri
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.

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 haveenvandlås for at forhindre
luftcirkulation i røret.

■ Installationslængden kan justeres via vandlåsens stør-
relse.
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BEMÆRK

Alle elektriske tilslutninger skal foretages af en
autoriseret elektriker.

CombiAir
CTC Condensation drain tilsluttes på kommunikations-
kort (AA23-X1:4-6) i CombiAir. Kommunikationskort
(AA23) er udstyret med sikring på 250 mA.

Sikringens placering

L
E

K

F3

AA23

Sikring

Art.nr.Sikring (F3)Ptot (W)Længde
varmeka-
bel (m)

718 085T100mA/250V151
518 900*T250mA/250V453
718 086T500mA/250V906

*Monteret fra fabrikken.

Elektrisk tilslutning
Tilslutning til eksternt varmekabel (EB14) foretages til
klemrække (X1:4–6) i henhold til følgende billede:

5
6

4
2

3
1

CTC Condensation drain CombiAir

Eksternt varmekabel

EB14

X1

F3

AA23
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CombiAir 6

Tilslutning af kombiafbryder (FB1) mellem kontrolkort (PWB1) og kommunikationskort (AA23-X1:1-3)

LEK

1/2 N

2/1 N

1/2 3/4

4/32/1

AA23-X1

FB1

230V

230V 2AC

FB1

FB1

LEK

AA23-X1
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CombiAir 8

Tilslutning af kombiafbryder (FB1) mellem kontrolkort (PWB1) og kommunikationskort (AA23-X1:1-3).

230V/230V 2 AC

LEK

1/2 N

2/1 N

1/2 3/4

4/32/1

AA23-X1

FB1

230V

230V 2AC

FB1

FB1

AA23-X1

LEK
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CombiAir 12, version 1

Tilslutning af kombiafbryder (FB1) mellem klemrække (X1) og kommunikationskort (AA23-X1:1-3).

230V/230V 2 AC

L
E

K

AA23-X1X1

FB1

1/2 N

2/1 N

230V 2 A

1/2 3/4

4/32/1

230V 230V 2AC

FB1 FB1

L
E

K

AA23-X1
X1
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CombiAir 12, version 2

Tilslutning af kombiafbryder (FB1) mellem kontrolkort (PWB1) og kommunikationskort (AA23-X1:1-3).

230V/230V 2 AC

L
E

K

AA23-X1

FB1

1/2 N

2/1 N

230V 2 A

1/2 3/4

4/32/1

230V 230V 2AC

FB1 FB1

L
E

K

AA23-X1
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CombiAir 16

Tilslutning af kombiafbryder (FB1) mellem kontrolkort (PWB1) og kommunikationskort (AA23-X1:1-3).

230V/230V 2 AC

L
E

K

AA23-X1

FB1

1/2 N

2/1 N

230V 2 A

1/2 3/4

4/32/1

230V 230V 2AC

FB1 FB1

L
E

K

AA23-X1
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Kabelføring

Følgendebillede viser anbefalet kabelføring fra el-tilslut-
ningen frem til kondensvandsrøret. Læg varmekabel
(EB14) gennem gennemføringen på undersiden, og
monter med to kabelbindere ved el-tilslutningen. Over-
gangmellem el-kabel og varmekabel skal ske efter gen-
nemføring til kondensvandsrøret.
1. Afmonter front- og sideplade.
2. Afmonter den bageste dækplade på benstativet.

L
E
K

DATA

3. Træk beskyttelsespapiret af, og sæt pakningen på
kondensvandstilslutningen, se billede.

4. Før slangeklemmen på.
5. Træk varmekablet gennem kondensvandsrøret.
6. Træk varmekablet gennem afløbstuden og tilslut-

ningspladen, se billede.

LEK
1.

7. Træk isoleringen lidt ned, tilslut slangen til afløbstu-
den og spænd slangeklemmen, se billede.

2.

8. Før isoleringen opmod opsamleren, og fastgør den
med en kabelbinder, se billede.

3.

9. For CombiAir 6 skruer du tilslutningsstudsen fast i
stativet i henhold til billedet ved hjælp af skrue og
skive. Pakningen skal nu klemmesmellemadapteren
og modulets bund.

For CombiAir 8/12/16 skal du løsne møtrikken og
tageden skive af, som fastgør varmepumpemodulet
til stativet. Monter holderen på modulets fod, og
sæt skiven og møtrikken tilbage. Pakningen skal nu
klemmesmellem adapteren ogmodulets bund. Når
afløbshullerneer justeretovenpåhinanden, spændes
møtrikken.

CombiAir 6
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CombiAir 8, CombiAir 12, CombiAir 16

10. Stræk varmekablet, og sørg for, at markeringen på
varmekablet er så tæt på afløbstuden sommuligt.

11. Træk varmekablet til el-tilslutningen.

12. Benyt kabelholdere og kabelbindere til at fastgøre
varmekablet, se billeder.

LEK

Kabelholdere

L
E

K

Varmekabel (EB14)

Her monteres
varmekabel (EB14)
med to kabelbindere.

13. Tilslut kablet i henhold til billedet "Elektrisk tilslut-
ning", se side 8. (Kontroller sikring i henhold til ta-
bellen, se side 8.)

14. Genmonter dæk-, front- og sideplade.
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15. Monter propper, se billede.

CombiAir 6

CombiAir 8, CombiAir 12, CombiAir 16

LEK
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