
DE AIRCO OP DE FOTO IS NIET DIEGENE DIE U HEEFT BESTELD !! 

 

MAAR DEZE INSTALLATIE IS BIJ IEDERE AIRCO GELIJK …… 

 

 

 

  

  

 

Monteer met schroeven de montagebeugel zo hoog   

(circa 5 cm van het plafond)mogelijk waterpas aan de 

wand. 

 

Hang de airco even los aan de montage beugel. 



 

Teken met een potlood de airco rechts onder af. 

En haal de airco weer van de wand. 

 

Boor met een gatenzaag (beton boor) een gat van 60 - 

65 mm binnen de afgetekende lijnen door de wand. 

 

BOOR EEN BEETJE VAN BINNENUIT 

NAAR  B E N E D E N  DAN LOOPT HET 

CONDENSWATER BETER AF ! 

  

 

Demonteer met goed gereedschap de 2 wartels van de 

koperen leiding. 

 



 

Deze 2 wartels kunt u straks weggooien. Maar draai ze 

eerst handvast op de koppeling terug, zodat er geen vuil 

/ vocht in de koperen leiding terecht kan komen. 

  

 

Monteer door middel van de 3 schroefjes, de 

bijgeleverde electra kabel aan de airco en plaats de 

kunstof kapjes weer terug. 

 

Schuif de leidingen door het geboorde gat naar buiten 

en klik de airco op de montage beugel. 

  



 

  

  

 

Monteer het afwerk kapje op de wanddoorvoer. 

 

Plaats de wanddoorvoer in het gat over de leidingen 

heen. En kit deze eventueel af. 

 
De buiten unit kan met 2 hoeksteunen aan de wand 

gemonteerd worden in dit geval zetten wij hem 



waterpas op 2 blokken iets van de grond af.  

 
Zet de airco op de hoeksteunen of in dit geval op de 

blokken. 

 

Haal de koelleidingen uit de verpakking en zorg dat 

deze schoon en droog blijven tijdens het monteren aan 

de koelleidingen van de binnen unit. 

 

Monteer de grote wartel op de grote fitting en de kleine 

wartel op de kleine fitting. 

 

Indien nodig kunt u de leidingen voorzichtig met de 

hand buigen 



 

Draai deze wartels goed stevig aan zodat u er verzekerd 

van bent dat deze niet meer los gaan. 

 

Schuif de bijgeleverde isolatie om de koelleidingen 

heen, dit om condens water op de leidingen te 

voorkomen. 

 Plak deze vast met het bijgeleverde rol plakband. 

 

Schuif het flexibele verlengset over de condens water 

afvoer, en tape deze vast.  

Zorg altijd dat de condens water afvoer nooit op maar 

altijd af loopt ! 

 

Draai de 2 rollen beschermingsband, stevig om de 2 

geïsoleerde koelleidingen, condens water afvoer en de 

electriciteits kabel heen. 

 
Laat de condens water afvoer als hij laag genoeg bij de 

grond zit buiten de beschermings band uit steken. 

  

 

Rol de overtollige leidingen voorzichtig achter de 

buiten unit.  



 

Demonteer de 5 beschermings doppen. 

 

3 beschermings doppen moeten we straks weer 

gebruiken, de andere 2 hebben geen functie. 

 

Monteer de 2 koelleidingen op het schroefdraad van de 

kranen. 



 

Draai deze stevig aan. 

 

Verwijder de kunstof afdichtings kap, en monteer de 

electra kabel met de drie schroefjes aan de buiten unit. 

Plaats hierna de kunstof afdichtings kap weer op zijn 

plaats terug. 

 

Draai met behulp van een imbus sleutel de kraan van de 

onderste KLEINE DUNNE LEIDING tegen de klok in 

een kwart slag los, u hoort nu een borrelend 

Geluid, als het borreldend geluid ophoud kunt u de 

leiding ontluchten.  



 

Ontlucht nu precies 20 seconden de installatie. Dit 

ontluchten doen we door het ventiel in te drukken.* De 

installatie is nu ontlucht en gevuld met koelmiddel. 

 

Draai nu PAS de 2 kranen van de dunne en dikke 

leiding geheel open 

 

Draai de 3 beschermings doppen weer op het ventiel en 

de 2 kranen. 

 

Uw airconditioning is nu klaar voor gebruik ! 

 
Door middel van de afstandsbediening kunt u nu de 

airconditioning gemakkelijk bedienen. 



* Hier kunnen wettelijke voorschriften voor gelden. 

   Wij zijn niet verantwoordelijk voor het zelf verkeerd monteren van het airco systeem of eventuele schades die hierdoor onstaan. 

 


