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(1) Gør elkabelenden til indendørsdelen i orden.
 • Brug et kabel med kobberleder (tværsnitsareal mindst 2 mm2).
 • Brug et kabel, der ikke er tyndere end en bøjelig ledning med polychlorpren-

kappe (245 IEC 57).

(2) Åbn det oplukkelige panel ca. 70°.
(3) Fjern skruen fra indendørsdelen. Gem skruen. Du skal bruge den til at sætte 

kabelholderen fast. 
(4) Tilslut elkablet.
 • Vær meget omhyggelig med ikke at forveksle klemmetilslutningerne. Forkert 

trukkede kabler kan beskadige enhedens styrekredse.
 • Markeringerne på indendørsdelens tilslutningsklemme skal være i overens-

stemmelse med markeringerne på udendørsdelen.
(5) Sæt kablet fast med den medfølgende kabelholder og den skrue, du fj ernede i 

TRIIN 3.
(6) Luk det oplukkelige panel. 

A

B
B

Læs disse vejledninger nøje, og følg dem, således at installations-

arbejdet forløber enkelt og problemfrit.

(Systemet bør installeres af forhandlere).                  

Efter installation skal du nøje gennemgå
 systemet sammen med kunden.A982

2     INSTALLATION AF INDENDØRSDELEN

Hvis væggen er tykkere end 250 mm, skal du først 

tilslutte rørene.

(1) Hvis rørene skal føres ud bagtil, skal du føre 

hjælperøret og dræningsslangen gennem rør-

gennemføringen og derefter hænge enheden 

op på monteringspladen. 

(2) Tryk på enheden, og hægt de nedre ophæng-

ningspunkter fast på monteringspladens støtte. 

Gør dette, når du er trukket kablet mellem 

indendørs- og udendørsdelen.

(3) Træk i enhedens underdel og kontrollér, at 

enheden sidder godt fast på plads.

Vandret rørtrækning

Montering af indendørsdelenRørstrækning

Skær de områder ud, der 

hører til retning 1, 2, 4 

og 5 uden at lave skarpe 

kanter.

Behold den afsavede del 

til eventuel fremtidig brug.

UDTAG

UDTAG

ANVISNING

Sav pladen til langs med 

anvisningen.

MONTERINGSPLADE

TAPE

(1) Byt om på dræningsslangens og dræningshættens 

placering. Se BEMÆRKNINGER VEDRØRENDE 

DRÆNINGSSLANGE.

(2) Tilslut rørene, og vikl tape rundt om rørene og 

elkablet.

(3) Placér rørene i udtaget på enhedens bagside og 

gør dem fast ved at montere rørholderne. Se trin 1 

og 2 i fi guren til højre.

(4) Vikl tape omkring dræniningsslangen, rørene og 

elkablet.

(5) Hægt enheden fast på monteringspladen.

3     TILSLUTNING AF ELKABLET TIL INDENDØRSDELEN

ÅBNING OG LUKNING AF PANELET

1     INSTALLATION AF MONTERINGSPLADE OG BORING AF RØRHUL

(1) Gå ud fra fi guren nedenfor og mærk placeringen for rawlplugs og rørhuller.

(2) Bor huller med 6,5 mm diameter, 32 mm 

dybt og sæt rawlplugs ind. 

32 mm

INDENDØRS
VÆG

UDENDØRS

Sav.
 HÆTTE
(Fald mod væg-
gens yderside)

5 mm

KAPPEEnhed: mm

Væghullets centrum: 
Rørtrækning bagud.

Væghullets centrum: 
Rørtrækning til venstre.

Loft

Indendørsdelens kontur

Mindst 50 mm

  For at sikre en tilfreds kunde bør du tænke på følgende: 

Indendørsdel

 a. Sørg for, at luftudtaget ikke kan tilstoppes. 
Luften skal kunne strømme frit i hele rum-
met.

 b. Gør dræningen nemmere ved at lave et hul i 
dræningsslangen.

 c. Sørg for, at der er plads nok på begge sider 
af enheden og over den.

 d. Det skal være let at sætte luftfi ltrene i og 
tage dem ud.

 e. Placér fj ernsyn, radio og lignende mindst 1 
meter fra enheden og fj ernbetjeningen.

 f. Sørg for, at luftindtaget ikke kan tilstoppes, 
så den indkommende luft blokeres.

 g. Fjernbetjeningen fungerer ikke altid korrekt 
i rum med lysstofrør med elektronisk simul-
tantænding eller lyntænding.

 h. Enheden må ikke monteres, hvor den kan 
forårsage forstyrrende larm eller kraftige 
vibrationer.

BEMÆRKNINGER VEDRØRENDE PLACERING

BEMÆRKNINGER VEDRØRENDE DRÆNINGSSLANGEN

  Dræningsslangen kan tilsluttes på en valgfri side af indendørsdelen.

Enheden leveres med dræningsslangen 
tilsluttet til venstre (set bagfra) og drænings-
hætten til højre. 
Byt dræningsslangen og dræningshætten 
om, hvis det er nødvendigt.

(1) Fjern låseskruen i slangeholderen ved 
dræningsslangens ende.

(2) Hold i dræningsslangens ende og træk 
den ud.

(3) Træk dræningshætten ud.

(4) Sæt dræningsslangen på igen til højre, 
og sæt dræningshætten på til venstre.

 Skub dræningsslangen helt ind til stop-
pet, og gør slangeholderen fast ved 
dræningsskålen ved hjælp af den skrue, 
du tidligere fj ernede i TRIN (1). 

 Sæt en sekskantnøgle (4 mm diagonalt) 
ind i dræningshætten, og tryk den helt 
ind.

For at sikre enheden optimal eff ekt bør du skabe så meget fri plads som 

muligt ved installationen. 

Installér monteringspladen vandret.

Udendørsdel Rør

Åbning

Åbn ved at tage fat 
i panelets nederste 
venstre og højre 
hjørne, og løft det 
opad. 

SKRUEHULLER TIL INSTALLATION AF UDENDØRSDELEN

DRÆNINGS-

HÆTTE
DRÆNINGS-

SLANGE

LUFTINDTAG

LUFTINDTAG

LUFTUDTAG

 a. Placér udendørsdelen på et stabilt underlag.
 b. Sørg for, at der er nok plads rundt om enheden. 
  Sørg også for god udluftning.
 c. Sørg for, at enheden ikke kan udsættes for kraftig blæst eller regn-

vand.
 d. Vand fra enheden skal kunne løbe uhindret af. Installér en drænings-

slange, hvis det er nødvendigt. I kolde klimaer bør man ikke installere 
et dræningsrør på grund af fryserisiko.

 e. Placér fj ernsyn, radio og lignende mindst 1 meter fra enheden.
 f. Enheden må ikke monteres, hvor den kan udsættes for olietåge, salt-

holdig luft (f.eks. vind fra havet), svovldampe fra varmekilder osv. Det 
kan medføre, at enheden ødelægges.

 g. Undgå også at placere enheden, hvor den kan udsættes for smudsvand 
(f.eks. tæt på en mur) eller for skade.

 h. Tænk også på at placere enheden, så dens udløbsluft og støj ikke 
opleves som forstyrrende for andre.

 i. Installér enheden på et stabilt underlag for at mindste støjniveauet.
 j. Sørg for, at luftudtaget ikke kan tilstoppes. Det kan forringe enhedens 

ydelse og give kraftig støj.

SKRUE

LEDNINGSHOLDER  7
ELKABEL

JORDLEDER

TILSLUTNINGS-

KLEMME

DRÆNINGSHÆTTE

KABINET

RØRHOLDER

TAPE

FØR IND

TAPE

KROG
KABINETRØRHOLDERKABINET

1. Før rørholderens overdel ind i 

den fi rkantede åbning.

2. Hægt rørholderens un-

derdel fast i kabinettet.

INDENDØRSDEL

a. Rørlængden bør være mindst 1 m, så vibrationer fra udendørsde-
len ikke kan forplante sig.

b. Forøg mængden af kølemedium med 10 gram pr. meter, hvis 
rørlængden er mere end 10 m.

c. Hvis udendørsdelen monteres på et højere niveau end indendørs-
delen, skal du montere en væskelås ved slangens indløb. 

AY-XP09FR-N

AY-XP12FR-N

AY-XP12GR-N

MODEL Maks. rørlængde  A  (m) Maks. niveauforskel  B  (m)

15 7

ANVENDELIGE MODELLER

(HENHOLDSVIS INDENDØRS- OG 

UDENDØRSDEL)

AY-XP09FR-N/ AE-X09FR-N

AY-XP12FR-N / AE-X12FR-N

AY-XP12GR-N / AE-X12GR-N
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(enhedens størrelse)

MIN. 50

MIN. 50
MIN. 50

Måleenhed: mm

MIN. 200

MIN. 200

MIN. 200 MIN. 200

4

TILBEHØR

UDENDØRSDEL

VÆSKELÅS

VIGTIGT
I varmepumpen benyttes det nye køle-
middel R410A.
1. Stop alle rørender til på passende vis, 

indtil de skal tilsluttes til udstyret.
2. Rørinstallationen skal udføres omhyg-

geligt, så der ikke kan trænge vand, støv 
m.m. ind i rørene og udstyret.

3. Der må kun tilsluttes nye rør til inden-
dørs- og udendørsdelen. (Rørenes 
godstykkelse skal være mindst 0,8 mm, 
da trykket er 1,6 gange højere end det 
tidligere kølemiddel R22).

4. Benyt kun kølemiddel R410A ved efter-
fyldning af udstyret. Udstyret må aldrig 
under nogen omstændigheder tilføres 
smøreolie. 

5. For at mindske risikoen for at det forkerte 
kølemiddel påfyldes ved et uheld, er 
diameteren på 3-vejsventilens påfyld-
ningstilslutning blevet ændret.

OPERINSTALL

(3) Installér monteringspla-

den, og kontrollér, at den 

sidder stabilt. På fi guren 

til højre kan du se monte-

ringshullernes placering i 

monteringspladen. Montér 

pladen på væggen på syv 

punkter. Anbefalede mon-

teringshuller er markeret 

med en cirkel omkring 

hullet.

(4) Bor et rørgennemfø-

ringshul med et 70 mm 

betonbor eller en hulsav. 

Gennemføringshullet skal 

have 5 mm fald i udadgå-

ende retning.

(5) Montér kapper og beskyt-

telseshætter.

Fjernbetjening af udstyret.

   PRODUKT                                      BRUG

4  FJERNBETJENING

For at holde netledningen på 

plads.
7  LEDNINGSHOLDER

1

Antal    Antal    

1  MONTERINGSPLADE

2  RAWLPLUG

3  LANG SKRUE

Til vægmontering af indendør-
senheden.

Til installation af monteringspladen 
med lange skruer.
Til montering af fj ernbetjeningsenhe-
den med specialskrue.

Til installation af monteringspladen 
med rawlplugs.

5  TØRBATTERI        

6  SPECIALSKRUE 

   PRODUKT                                      BRUG

Til fj ernbetjeningsenheden.
Batterier, størrelse AAA.

Til vægmontering af
fj ernbetjeningsenheden.

8  HÅNDBØGER Installationshåndbog.

Driftsvejledning.

1

8

7

1

2

1

1

1

9  LUGTHÆMMENDE      
    STØVFILTER 2

Fjerner støv og tobaksrøg fra 
luften.

RAWLPLUG

LANG
SKRUE  3

MONTERINGSPLADE  1

Sav pladen til langs 

med anvisningen.

ANVISNING

DRÆNINGS-

SLANGE

DRÆNINGS-

TRUG

SLANGE-

HOLDER

Sekskantnøgle

DRÆNINGS-

HÆTTE
DRÆNINGS-

TRUG

DRÆNINGSSLANGEDRÆNINGSTRUG

SKRUE

DRÆNINGS-

HÆTTE

MIN. 70

Lukning

Luk ved at trykke 
panelet på plads 
ved de pilmarke-
rede punkter.

Vigtigt:
 Kontrollér efter genmonteringen, at både dræ-

ningsslange og dræningshætte sidder godt fast.

SKRUE

8mm
40mm

Netledning

DRÆ-

NINGS-

TRUG

Betjeningsboks-
skærm

6,5 mm

RAWLPLUG  2

 540 540

29
9

29
9
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(1) Gør kabelenderne til udendørsdelen i orden.

(2) Fjern betjeningsboksskærmen. 

(3) Fjern kabelholderen, og tilslut kablet.

 Tilslut den korrekte leder til den korrekte klemmetilslutning.

(4) Fastgør kabelafskærmning ved hjælp af kabelholder og skrue.

(5) Kontrollér endnu en gang, at kablet sidder sikkert på plads.

(6) Sæt betjeningsboksskærmen på plads i omvendt rækkefølge.

Bemærk:
• Sørg for, at dræningsslangen lægges med fald, så vandet kan løbe frit af. 
• Sørg nøje for, at dræningsslangen ikke lægges i tilbagefald, danner en vandlås eller løber ud i vand. Se nedenfor.
• Hvis dræningsslangens forlængelse løber indendørs skal den varmeisoleres.
• Hvis dræningsslangen forlænges vandret eller kan blive udsat for stærk vind (f.eks. ved installation i højhus), bør der 

etableres en ekstra luftventil for at forhindre tilbagestrømning i slangen. 
 En sådan ventil kan passende laves af en T-rørsamling i almindelig PVC, som du installerer ca. halvvejs i slangen.

LUFTVENTIL

(T-RØRSAMLING)

Må ikke løbe i buer.

Må ikke ende i vand.

Til dræningsbrønden

5     TILSLUTNING AF KØLEMIDDELRØR 

Koblingsstykke 

Omløbermøtrik

Dæktape 

• Installér enheden ifølge gældende 
normer for elektriske anlæg. Forkert 
eltilslutning kan forårsage overop-
hedning eller brand.

• Kobl strømforsyningen til udstyret 
via en fl erpolet ledningsadskiller 
med en mindst 3 mm kontaktaf-
stand. 

Udstyret skal strømforsynes fra dets egen kreds. Se tilslutningsoplysningerne nedenfor.

8     ELKABLER

9     OPHÆNGNING AF FJERNBETJENINGEN

(1) Skru specialskruen 

ind i væggen med en 

rawlplug.

(2) Hæng fj ernbetjeningen 

på skruehovedet.

10     PRØVEKØRSEL 11    INFORMATION TIL KUNDEN

 • Forklar kunden, hvordan udstyret skal benyttes og vedligeholdes 
ved hjælp af anvisningerne i håndbogen.

 • Bed kunden om at læse driftshåndbogen nøje igennem.
 • Giv installationshåndbogen til kunden, når systemet er installeret.
FORKLAR SEPARAT
Klikkende lyd:
 • Udstyret justerer sig selv ved at udvide sig eller trække sig sam-

men ved store temperaturvariationer.
Lyd af strømmende væske:
 • Kølemidlet forårsager sådanne lyde, når det strømmer i udstyret.
    Der fi ndes fl ere oplysninger i den medfølgende driftshåndbog.

JORDLEDER

Isætning af batterierne

(1) Åbn det oplukkelige panel for at få adgang til betjeningsde-

lene.

(2) Start udstyret ved hjælp af fj ernbetjeningsenheden.

(3) Tryk på den knap, der er mærket AUX, og hold den trykket 

inde i mindst 5 sekunder.  Man skal så høre et godkendelses-

bip, og lampen OPERATION skal begynde at blinke. Udstyret 

er nu i prøvefunktion for køling.

(4) For at omstille udstyret til prøvefunktion for varme skal du 

starte køledrift og vælge varmefunktion på fj ernbetjeningsen-

heden.

(5) Kontrollér, at udstyret fungerer korrekt, og afslut så ved at 

trykke endnu en gang på AUX.

• Installér et HFI-relæ som beskyt-

telse mod elektrisk stød ved lækst-

røm.

• HFI-relæet skal være en strømud-

løst, højfølsom højhastighedsaf-

bryder. Dets udløsningsstrøm skal 

være lavere end 30 mA, og det skal 

afbryde på mindre end 0,1 sekund.

HFI-relæ

Brug ikke væskelås.

Ikke tilbage-
fald.

(1) Tilslut en dræningsslange.

(2) Vikl tape på samlingsstykket.

Indendørsdel

Dræningsslange

ø 18 mm

Tilslutning af rørene

(1) Spænd omløbermøtrikkerne 3-4 

omdrejninger med fi ngrene.

(2) Brug to nøgler til at spænde 

rørsamlingen.

(3) Vikl dæktape omkring køleme-

dierørene, dræningsslangen og 

elkablet.

• Læg dræningsslangen under 

kølemedierørene.

• Varmeisoleringen skal dække 

både GAS- og VÆSKERØR 

som vist på fi guren nedenfor. 

Isolér med mindst 6 mm polyet-

henskum.

4     TILSLUTNING AF DRÆNINGSSLANGEN

 6     AFLUFTNING

Tilspændingsmoment for omløbermøtrik

Vigtigt:
• Benyt kun et elkabel af den oplyste type. Sørg for, at kablet sidder ordentligt fast, og at tilslutningsklem-

merne er trækafl astede. Ellers kan der opstå overophedning eller brand.
• Arrangér kablet, således at betjeningsboksskærmen, ledningsholderen og kabelholderen ikke sidder 

løst. Kontrollér en ekstra gang, at skærmen sidder godt fast - eller kan resultatet bliver overophedning, 
brand eller elulykker.

• Stik lederenderne dybt ind i klemmen, og spænd skruerne forsvarligt.  Mangelfuld kontakt kan forårsage 
overophedning, brand eller driftsforstyrrelser. 

FRONTPANEL - FJERNELSE OG MONTERING
Følg nedenstående anvisninger, når du fj erner og sætter frontpanelet på, f.eks. i forbindelse med service.

Træk netledningen ud eller slå strømafbryderen fra, inden du begynder arbejdet. 

RIGTIGT FORKERT
GAS VÆSKE

ISOLERING ISOLERING GAS

VÆSKE

ISOLERING
ISOLERING

GAS

VÆSKE

FORKERT

VÆSKE

GAS
ISOLERING

DRÆNINGSSLANGE

ELKABEL

Brug ikke væskelås.

7     TILSLUTNING AF ELKABLET TIL UDENDØRSDELEN

Ombøjning af rørenden

(1) Skær røret af med en rørskærer.

 Skær røret af i en ret vinkel.

(2) Fjern alle grater.

 Sørg for, at der ikke kommer 

spån ind i røret.

(3) Skru omløbermøtrikken på.

(4) Ombøj.

 Ombøjningens mål (A) varierer 

alt efter, hvilket type om

      bøjningsværktøj du 

      bruger.

 Værktøj R410A: 0-0,5 mm

 Traditionelt værktøj: 1,0-1,5 mm

(5) Kontrollér.

 Skal være perfekt cirkelformet.

 Omløbermøtrik skal 

      være skruet på røret.

• Benyt rør med mindst 0,8 mm godstyk-

kelse.

• Tilslut først rørene til indendørsenheden 

og derefter til udendørsenheden. 

• Pas på ikke at beskadige rørene, når du 

bøjer dem.

• Spænd ikke rørtilslutningerne for hårdt. 

Rørene kan deformeres eller beskadiges. 

 Brug en momentnøgle, hvis det er muligt. 

Tilspændingsmomenter for omløbermø-

trikken er angivet i tabellen nedenfor.

A

Brug en adapter, der forhindrer olie fra vakuumpumpen i at trænge ind gennem manometerforgre-
ningens slange. Slå vakuumpumpen til og fra med adapterafbryderen.
( 1 ) Fjern begge ventilspindelhætter fra 2- og 3-vejsventilerne.
( 2 ) Fjern servicetilslutningshætten fra 3-vejsventilen.
( 3 ) Tilslut manometerforgreningens slange til servicetilslutningen og vakuumpumpen.
 Den slangeende, der tilsluttes servicetilslutningen, skal være udstyret med ventilspindeltryk-

ker.
( 4 ) Åbn manometerforgreningens ventil, og kør vakuumpumpen i 10-15 minutter.
 Kontrollér, at manometret viser -760 mm Hg. 
( 5 ) Luk manometerforgreningens ventil.
( 6 ) Sluk for vakuumpumpen.
( 7 ) Åbn 2-vejsventilen helt ved hjælp af sekskantnøglen (4 mm diagonalt).
 Drej nøglen helt i bund.
( 8 ) Åbn 3-vejsventilen helt ved hjælp af sekskantnøglen.  Drej nøglen helt i bund.
( 9 ) Kobl manometerforgreningens slange af servicetilslutningen.
(10) Sæt beskyttelseshætten tilbage på servicetilslutningen, og fastgør begge ventilspindelhætter 

forsvarligt. 
 Drej, indtil momentet pludseligt øges. Spænd derefter yderligere 1/6 omdrejning.
Bemærk:
• Brug en manometerforgrening og slanger beregnet udelukkende til R410A.
• Kontrollér efter afl uftning, at rørsamlingerne er gastætte. Benyt lækagedetektor eller sæbevand til 

denne kontrol. Lækagedetektoren skal have høj følsomhed og være specielt beregnet til R410A.

Tømningspumpning foretages for at opsamle kølemidlet 
i udendørsenheden ved hjælp af 2- og 3-vejsventilerne 
og kompressoren. 
( 1 ) Sluk for varmepumpen. 
( 2 ) Fjern begge ventilspindelhætter fra 2- og 3-vejsven-

tilerne.
( 3 ) Kør varmepumpen i funktionen til prøvning af køling 

(se afsnit 10 PRØVEKØRSEL). Hvis man forsøger 
at udføre tømningspumpning i normal driftsfunktion, 
kan beskyttelseskredsen blive udløst og slukke for 
udstyret.

( 4 ) Luk 2-vejsventilen efter 5-10 minutter ved at dreje 
sekskantnøglen med uret.

( 5 ) Luk 3-vejsventilen helt efter 2-3 minutter.
( 6 ) Stop testkørslen.
( 7 ) Sæt begge ventilspindelhætter forsvarligt på plads.
( 8 ) Løsn begge kølemiddelrør.

Bemærk:
 • Forsøg ikke at udføre tømningspumpning i varme-

funktionen. Kølemediet vil så ikke blive samlet op.

Tømningspumpning

 Tømningspumpning skal foretages, når udstyret de-

monteres ved fl ytning, skrotning, reparation osv.

Lo Hi

2-WAY VALVE

CAP

CAP

SERVICE PORT 
CAP

VACUUM PUMP

HEXAGON 
SOCKET SCREW
KEY

3-WAY VALVE

INDOOR UNIT

1  Remove

3  Connect

9  Disconnect
1  Remove

4  Open 

4  Operate 

6  Turn off 

8  Fully Open 

7  Fully Open 5  Close 

10  Replace

2  Remove

10  Replace

10  Replace

COMPOUND 
GAUGE

GAUGE MANIFOLD

VACUUM PUMP 
ADAPTER

Fjernbetjeningens 

bagside

SPECIAL-
SKRUE
          6

RAWLPLUG  2

BETJENINGSBOKSSKÆRM

ELKABEL

TILSLUTNINGS-
KLEMME

KABELHOL-
DERE

Fjernelse Montering

(1) Fjern de lodrette luftrettere.

 • Åbn den vandrette luftretter. Løft derefter 
de to clips på den lodrette luftretter lidt 
op, så de går løs. Træk luftretteren ud 
nedad.

(2) Vip det oplukkelige panel op.

(3) Fjern de fem skruer på frontpanelet. 

(4) Luk frontpanelet.

 • Åbn frontpanelets underdel lidt og træk 
de tre kroge langs oversiden ud, så front-
panelet kan fj ernes.  

(1) Montér frontpanelet

 • Åbn den vandrette luftretter. Justér derefter 
frontpanelets underside mod enheden og 
frontpanelet kraftigt ind, så de tre kroge 
langs oversiden griber ind i enheden.

(2) Spænd de fem monteringsskruer.

(3) Luk det oplukkelige panel.

(4) Sæt de lodrette luftrettere fast.

 • Sæt de to fl ige på den lodrette luftretter ind 
i de to huller på indendørsdelen. Gør luftret-
teren fast ved at trykke de to clips ind.

Luftretter, højdejustering Clips

Luftretter, 
højdejustering
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8mm
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Skruedæksel
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Forsyningsspænding     220-240 V enfaset

Kredsafbryder          10A   AY-XP09FR-N

       13A  AY-XP12FR-N
13A   AY-XP12GR-N
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Skub dækslet i pilens retning

(1) Åbn dækslet.

(2) Sæt batterierne i.

(3) Luk dækslet.

• Tag batterierne ud igen, hvis fj ernbetjeningen ikke fungerer, selvom der er 

skiftet batterier. Vent i mindst 30 sekunder, og sæt dernæst batterierne i igen.

26 mm

Gassiden

Rørdimension                 

Væskesiden 1/4”

Krave-
møtrik 
bredde

17 mm

Moment

14-18 N·m
(1,4-1,8 kg·m)

Tilspændingsmo-
ment for gængse 
momentnøgler

18 N·m
(1,8 kg·m)

3/8” 

50-62N·m

(5,0-6,2 kg·m)
(AY-XP12FR-N)

55 N·m
(5,5 kg·m)

(AY-XP12GR-N)

1/2”

22 mm

Gassiden

(AY-XP9FR-N)
42 N·m 
(4,2 kg·m)

33–42 N·m 
(3,3–6,2 kg·m)


