
Procedure monteren wandsplit 
unit inclusief F-gaskoppeling

Je koopt een Qlima split unit airconditioner.
Je installeert de wandsplit unit volgens de handleiding 
die is meegeleverd en welke je op onze website kunt 
terug vinden www.Qlima.nl.

ZELF DOEN: MONTAGE BINNEN UNIT
Je dient ervoor te zorgen dat de binnen unit wordt 
geïnstalleerd volgens de handleiding. De onderstaande 
stappen dienen uitgevoerd te zijn voordat de monteur 
ingepland kan worden. 

1.  Monteren van de binnen unit aan de muur; houd 
     rekening met de plaats bepaling van de binnen en buiten 

unit. Hang de binnen unit op aan de muurbeugel.

2.  Koppel alle leidingen aan de binnen unit. 
    LET OP: Niet aan de buiten unit.

3.  Realisatie muurdoorvoer; Boor een gat in de muur met 
een diameter van 6 cm.

4.  Leg de leidingen, stroomkabel en condenswaterslang 
door de muurdoorvoer. 

5.  Leg de VERBINDINGS kabel naar buiten tot aan het 
    klembord maar sluit deze nog niet aan op de buiten unit.

LET OP: -  Voor modellen met een capaciteit <4,5 kW moet 
een geaard stopcontact binnen 2 meter zitten. 

                 -  Voor modellen met een capaciteit van >4,5 KW 
moet er een verdeeldoos aanwezig zijn. 

6.  Installeer de Tuya app op jouw Smart telefoon of tablet 
en plaats de Wifi dongle in de binnen unit. 

ZELF DOEN: MONTAGE BUITEN UNIT
7.  Monteer de buitenunit. Houd rekening met; plaats 
    bepaling van de binnen en buiten unit.

8.  Aansluiten van de condenswater afvoerslang op de buiten 
unit, wanneer het water niet vrij kan uitlopen dan een 
lekbak monteren.

9. Bevestiging van de kabelgoten en/of andere accessoires.

10.  Zorg voor een vrij toegankelijke werkplek naar de 
       buitenunit toe. In geval van werkhoogtes > 1,8 meter 

dient er een hoogwerker of steiger aanwezig te zijn. (Zie 
Afb. 2). 

11.  Maak foto’s van de installatie zodat u op onze website 
kunt beginnen met het inplannen van de afspraak. 

12.  Ga naar Qlima.nl/monteur om de afspraak met de 
      monteur in te plannen.

DEZE HANDELINGEN VERRICHT DE MONTEUR
De monteur komt graag bij je langs om jouw split unit 
airconditioner unit in bedrijf te stellen. 

1.  Het koppelen van de koelleidingen en 
    communicatiekabels aan de buiten unit.

2.  Het leveren van de stekker en het aansluiten van de 
stroomvoorziening vanaf de buiten unit.

3. Het uitvoeren van een lektest.

4. Het uitvoeren van een condenswater aflooptest.

5. H et uitvoeren van een algehele systeemtest, inclusief WIFI
    verbinding.

6.  Het opstellen van de inbedrijfstelling dossier voorzien van 
foto’s.

7. Het activeren van de verlengde garantie.
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Gefeliciteerd met de aankoop van jouw Qlima airconditioner. In 
dit document helpen we je stap voor stap door het montage en 
installatie proces heen.

Afb. 1

Afb. 2.  In geval van werkhoogtes > 1,8 meter dient er een hoogwerker 
of steiger aanwezig te zijn. 

Scan de QR code: 


