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Üldised ettevaatusabinõud

1.1

Info kasutusjuhiste kohta

▪ Originaaldokumendid on inglise keeles. Kõik teised keeled on
tõlked.
▪ Selles juhises kirjeldatud ettevaatusabinõudes käsitletakse väga
olulisi teemasid; järgige neid hoolikalt.
▪ Süsteemi tohib paigaldada ja paigaldusjuhises ning paigaldaja
teatmikus kirjeldatud toiminguid teha ainult selleks volitatud
paigaldaja.

AZAS71~140M_V1+Y1
Sky Air Active-series
4P486048-1A – 2017.08

1 Üldised ettevaatusabinõud
1.1.1

Hoiatuste ja sümbolite tähendus

HOIATUS
Rebige katki ja kõrvaldage kilest pakkekotid nii, et keegi,
eelkõige lapsed ei saaks nendega mängida. Võimalik oht:
lämbumine.

OHT
See sümbol tähistab olukorda, mis lõpeb surma või
vigastusega.

OHT: PÕLETUSOHT
OHT: ELEKTRILÖÖGIOHT
See sümbol
elektrilöögiga.

tähistab

olukorda,

mis

võib

▪ ÄRGE puudutage töötamise ajal või vahetult pärast
seda jahutusaine torusid, veetorusid ega siseosi.
Seade võib olla liiga kuum või liiga külm. Oodake, kuni
seade saavutab tavatemperatuuri. Kui peate seda siiski
puudutama, kandke kaitsekindaid.

lõppeda

OHT: PÕLETUSOHT
See sümbol tähistab olukorda, mis
äärmuslikult kõrgest või madalast
põhjustatud põletusega.

võib lõppeda
temperatuurist

▪ ÄRGE puudutage kogemata lekkivat jahutusainet.
HOIATUS
Rakendage vajalikke meetmeid, et takistada väikestel
loomadel seadme kasutamist pesavarjuna. Elektriliste
osadega kokku puutuvad väikesed loomad võivad
põhjustada seadmes rikkeid, suitsu või tulekahjut.

OHT: PLAHVATUSOHT
Näitab olukorda, mis võib lõppeda plahvatusega.
HOIATUS

ETTEVAATUST

See sümbol tähistab olukorda, mis võib lõppeda kas surma
või vigastusega.

ÄRGE puudutage
alumiiniumribisid.

HOIATUS: KERGSÜTTIV MATERJAL

õhu

sissevõtuava

ja

seadme

MÄRKUS
ETTEVAATUST

▪ ÄRGE asetage seadmele mingeid esemeid ega
vahendeid.

See sümbol tähistab olukorda, mis võib lõppeda kerge või
keskmise vigastusega.

▪ ÄRGE astuge, istuge ega seiske seadme peal.

MÄRKUS

MÄRKUS

See sümbol tähistab olukorda, mis võib lõppeda varustuse
või vara kahjustusega.

Välisseadmel tehtavad tööd tuleb teostada kuivades
ilmastikutingimustes, et vältida vee sattumist seadmesse.

TEAVE
See sümbol tähistab kasulikke nõuandeid või lisainfot.
Sümbol

Selgitus
Enne paigaldamist lugege paigaldus- ja
kasutusjuhend ning elektripaigaldise juhised läbi.
Enne hoolduse või teeninduse alustamist lugege
läbi hooldusjuhend.
Vaadake lisateavet paigaldaja ja kasutaja
teatmikust.

Vastavalt kohaldatavale seadusandlusele võib olla tarvis varustada
toode logiraamatuga, mis sisaldab vähemalt järgmist: teave
hoolduse, remonditööde, testide tulemuste, ooterežiimi perioodide
jne kohta.
Lisaks peab vähemalt järgmine teave olema toodud tootel
ligipääsetavas kohas:
▪ Juhised süsteemi hädaolukorras välja lülitamiseks
▪ Tuletõrjetalituse, politsei ja haigla nimi ja aadress
▪ Nimi, aadress ning päevane ja öine telefoninumber hoolduse
saamiseks
Euroopas annab selle logiraamatu jaoks vajalikud juhised EN378.

1.2

Paigaldajale

1.2.1

Üldine

Kui te pole kindel, kuidas seadet paigaldada või kasutada, pöörduge
edasimüüja poole.
MÄRKUS

1.2.2

Paigalduskoht

▪ Jätke seadme ümber piisavalt ruumi hooldamiseks ja õhuringluse
tagamiseks.
▪ Veenduge, et paigalduskoht taluks seadme kaalu ja vibratsiooni.
▪ Veenduge, et piirkond on ventileeritud.
õhutusavadesse mingeid esemeid.

ÄRGE

pange

Seadmete või lisatarvikute vale paigaldamine või
ühendamine võib põhjustada elektrilööki, lühise, lekkeid,
tulekahju või kahjustada seadet. Kasutage ainult
lisatarvikuid, valikulist varustust ja varuosi, mille on
valmistanud või kinnitanud Daikin.

▪ Veenduge, et seade oleks tasane.

HOIATUS

▪ Kohtadesse, kus leidub elektromagnetlaineid emiteerivaid
masinaid. Elektromagnetlained võivad häirida juhtimissüsteemi ja
põhjustada varustuse rikkeid.

Veenduge, et paigaldamine, katsetamine ja rakendatavad
materjalid vastaksid kehtivatele määrustele (lisaks Daikin
dokumentides kirjeldatud juhistele).
ETTEVAATUST
Kandke süsteemi paigaldamisel, hooldamisel või
teenindamisel
vajalikke
isikukaitsevahendeid
(kaitsekindaid, kaitseprille,...).
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ÄRGE paigaldage seadet järgmistesse kohtadesse:
▪ Potentsiaalselt plahvatusohtlikesse keskkondadesse.

▪ Kohtadesse, kus esineb tulekahju oht tuleohtlike gaaside (näiteks
vedeldi või bensiin) lekete, süsinikkiu või süttiva tolmu tõttu.
▪ Kohtadesse, kus toodetakse korrodeerivat gaasi (näiteks
väävlishappegaas). Vasktorude või joodetud osade korrosioon
võib põhjustada jahutusaine lekkimist.

Paigaldusjuhend
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1 Üldised ettevaatusabinõud
Juhised R32 külmaainet kasutavate seadmete
kohta

▪ Siseseadmetel: kas seade on paigaldatud lakke, seinale või
põrandale?
▪ Välisseadmetel, mis on paigaldatud või hoitakse varus
ruumides ja torustik on ventileerimata ruumides, sõltub see
paigalduskõrgusest:

Kui on kohaldatav.
HOIATUS
▪ ÄRGE torgake läbi ega põletage.

Kui paigalduskõrgus on…,

▪ ÄRGE kasutage mingeid lisavahendeid sulatuse
kiirendamiseks või seadmestiku puhastamiseks, välja
arvatud need, mis on tootja poolt soovitatud.

<1,8 m

▪ Veenduge, et R32 külmaaine EI SISALDA aurusid.

≥2,2 m

▪ Paigaldamise ajal tehtud jahutussüsteemi
vahelised
ühenduskohad
peavad
teenindamiseks kättesaadavad.

430
410
390
370

Veenduge, et paigaldamine, teenindamine, hooldamine ja
remontimine vastab tootja Daikin juhistele ning
rakenduvatele õigusaktidele (näiteks kasutuskohas
kehtivatele gaasiseadmete kasutamise eeskirjadele) ja
neid toiminguid teevad pädevad töötajad.

350
330
310
290
270
250

Nõuded paigalduseks vajaliku ruumiosa kohta

230
210

MÄRKUS
▪ Torustik peab olema füüsiliste kahjustuse eest kaitstud.
▪ Torustiku
paigaldustööde
minimaalne.

maht

peab

olema

190
170
150
130
110

HOIATUS
Kui seade sisaldab külmaainet R32, siis peab põranda
pindala ruumis, kuhu seade paigaldatakse, kus seda
käitatakse või varus hoitakse, olema suurem, kui
minimaalne põranda pindala, mis on määratud tabelis
pindalaga A (m2). See kehtib järgmistele seadistele:
▪ siseseadmed ilma külmaaine lekkeandurita; kui
siseseadmetel on külmaaine lekkeandur, juhinduge
paigaldusjuhendist,

90
70
50
30
10

520
500
480
460
440
420

(c)

450

540

it

510
470

HOIATUS

Minimaalse põranda pindala määramiseks kasutage graafikut
või tabelit.

400

-sta
ndin
g un

530

▪ ÄRGE kasutage uuesti juba varem kasutatud liitmikke.
osade
olema

Lakke paigaldatud seadmed

Amin (m2)

550

490

MÄRKUS

Seinale paigaldatud seadmed

380
360

Floo
r

Seadet tuleb hoida nii, et oleks välditud selle mehaaniline
vigastamine ja kohas, mis on hästi ventileeritud ning kus
pole süüteallikaid (näiteks lahtist leeki, töötavat gaasi- või
elektrikütte seadet); ruumi suurus peab vastama allpool
esitatud nõuetele.

Põrandal seisvad seadmed

1,8≤x<2,2 m

3

HOIATUS

siis kasutage graafikut või tabelit
juhtumi jaoks…

340
320
300
280
260
240
220
200
180
160
140
120
100
80
40

nted unit

ou
Ceiling-m

20
0

)

(b
nit

u
ounted
Wall-m

60

1

1.2

1.4

1.6

1.8

2

2.2

2.4

2.6

2.8

3

3.2

3.4

3.6

3.8

4

4.2

4.4

4.6

4.8

5

5.2

5.4

5.6

5.8

6

6.2

6.4

6.6

6.8

7

7.2

7.4

(a)

7.8
7.6 7.956

m (kg)

▪ välisseadmed, mis on paigaldatud või mida hoitakse
varuks
ruumides
(näiteks
talveaed,
garaaž,
masinaruum),
▪ ventilatsioonita ruumides asuv torustik.
Minimaalse põranda pindala määramine
1

Tehke kindlaks süsteemi laetud summaarne külmaaine kogus
+
täiendavalt laetud külmaaine
(= tehases laetud kogus
kogus).
Contains fluorinated greenhouse gases

R32

1 =

kg

2 =

kg

1 + 2 =

kg

GWP: xxx

2

1

GWP × kg
1000

2

tCO2eq

Tehke kindlaks, millist graafikut või tabelit kasutada.
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1 Üldised ettevaatusabinõud
Ceiling-mounted
unit(a)
m (kg)
Amin (m2)
<1.224
1.225
1.4
1.6
1.8
2.0
2.2
2.4
2.6
2.8
3.0
3.2
3.4
3.6
3.8
4.0
4.2
4.4
4.6
4.8
5.0
5.2
5.4
5.6
5.8
6.0
6.2
6.4
6.6
6.8
7.0
7.2
7.4
7.6
7.8
7.956

1.2.3

<1.224
1.225
1.4
1.6
1.8
2.0
2.2
2.4
2.6
2.8
3.0
3.2
3.4
3.6
3.8
4.0
4.2
4.4
4.6
4.8
5.0
5.2
5.4
5.6
5.8
6.0
6.2
6.4
6.6
6.8
7.0
7.2
7.4
7.6
7.8
7.956

—
0.956
1.25
1.63
2.07
2.55
3.09
3.68
4.31
5.00
5.74
6.54
7.38
8.27
9.22
10.2
11.3
12.4
13.5
14.7
16.0
17.3
18.6
20.0
21.5
23.0
24.5
26.1
27.8
29.5
31.3
33.1
34.9
36.9
38.8
40.8
m
Amin
(a)
(b)
(c)

Wall-mounted
unit(b)
m (kg)
Amin (m2)
—
1.43
1.87
2.44
3.09
3.81
4.61
5.49
6.44
7.47
8.58
9.76
11.0
12.4
13.8
15.3
16.8
18.5
20.2
22.0
23.8
25.8
27.8
29.9
32.1
34.3
36.6
39.1
41.5
44.1
46.7
49.4
52.2
55.1
58.0
61.0

Floor-standing
unit(c)
m (kg)
Amin (m2)
<1.224
1.225
1.4
1.6
1.8
2.0
2.2
2.4
2.6
2.8
3.0
3.2
3.4
3.6
3.8
4.0
4.2
4.4
4.6
4.8
5.0
5.2
5.4
5.6
5.8
6.0
6.2
6.4
6.6
6.8
7.0
7.2
7.4
7.6
7.8
7.956

—
12.9
16.8
22.0
27.8
34.3
41.5
49.4
58.0
67.3
77.2
87.9
99.2
111
124
137
151
166
182
198
215
232
250
269
289
309
330
351
374
397
420
445
470
496
522
549

Süsteemi summaarne külmaaine kogus
Minimaalne põranda pindala
Ceiling-mounted unit (= Lakke paigaldatud seade)
Wall-mounted unit (= Seinale paigaldatud seade)
Floor-standing unit (= Põrandal seisev seade)

Pump ei tööta – Külmaaine lekib. Kui soovite süsteemi
pumba abil tühjendada ja selles on külmaaine ahela leke,
siis võtke arvesse järgmist.
▪ ÄRGE kasutage pumba automaatfunktsiooni, millega
saate
suunata
kogu
süsteemi
külmaaine
välisseadmesse. Võimalik tagajärg: Kompressor võib
sisse sattunud õhu tõttu ise süttida ja plahvatada.
▪ Kasutage eraldi taastesüsteemi,
kompressor EI PEA tööle hakkama.

nii

et

seadme

HOIATUS
Regenereerige jahutusaine alati. ÄRGE vabastage seda
otse keskkonda. Kasutage paigaldamisel vaakumi
tekitamiseks vaakumpumpa.
MÄRKUS
Kui kõik torud on ühendatud, veenduge, et gaas ei lekiks.
Kasutage gaasilekke tuvastamiseks lämmastikku.
MÄRKUS
▪ Rikete vältimiseks ÄRGE lisage
määratust rohkem jahutusainet.

kompressorisse

▪ Kui jahutussüsteem avatakse, tuleb jahutusainet
kasutada vastavalt kehtivatele määrustele.
HOIATUS
Veenduge, et süsteemis ei oleks hapnikku. Jahutusainet
on
lubatud
lisada
vaid
pärast
lekketesti
ja
vaakumkuivatust.
▪ Lisamise vajadusel vt seadme nimeplaati. Seal on toodud
jahutusaine tüüp ja vajalik kogus.
▪ Seade on tehases jahutusainega täidetud ning sõltuvalt toru
suurusest ja torude pikkustest võivad mõned süsteemid vajada
täiendavat jahutusaine lisamist.
▪ Kasutage tööriistu ainult süsteemis kasutatava jahutusaine
tüübiga, see kindlustab rõhukindluse ning hoiab ära võõrmaterjali
sattumise süsteemi.

Jahutusaine

Kui on saadaval. Vaadake täiendava teabe
paigaldusjuhendit või paigaldaja poolt antud juhendit.

OHT: PLAHVATUSOHT

saamiseks

MÄRKUS
Veenduge,
et
jahutusaine
torude
paigaldamisel
arvestatakse kehtivate määrustega. Euroopas kehtib
standard EN378.

▪ Lisage vedel jahutusaine järgmiselt:
Kui
Sifoontoru on olemas

Siis
Lisage püstasendis silindriga.

(st silinder on märgistatud
tekstiga "Vedelikuga täitmis
sifoon lisatud")

MÄRKUS
Veenduge, et väljatorud ja ühendused ei oleks surve all.

Sifoontoru EI ole olemas

HOIATUS

Lisage silindriga alla pööratud
asendis.

Katsete ajal ei tohi toode KUNAGI olla suurema surve all
kui maksimaalne lubatud surve (vt seadme andmeplaati).
HOIATUS
Jahutusaine lekkimise korral rakendage vastavaid
ettevaatusabinõusid. Kui jahutusgaas lekib, tuulutage
viivitamatult ruumi. Võimalikud ohud:
▪ Liiga suur kogus jahutusainet suletud ruumis võib
tekitada hapnikupuudulikkust.
▪ Kui jahutusgaas puutub kokku lahtise tulega, võib
tekkida mürgine gaas.
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▪ Avage jahutusaine silindrid aeglaselt.
▪ Lisage jahutusaine vedelal kujul. Selle lisamine gaasilisel kujul
võib takistada tavapärast tööd.
ETTEVAATUST
Kui jahutusaine on lisatud või kui lisamisel tehakse paus,
sulgege viivitamatult jahutusaine paagi klapp. Kui klappi ei
suleta viivitamatult, võib jääksurve tekitada täiendavat
jahutusainet. Võimalik tagajärg: vale jahutusaine kogus.

Paigaldusjuhend

5

1 Üldised ettevaatusabinõud
1.2.4

Soolvesi

HOIATUS

Kui rakendatav. Vaadake täiendava teabe saamiseks
rakenduse paigaldusjuhendit või paigaldaja viitejuhendit.

oma

▪ Veenduge, et
määrustele.

HOIATUS
Soolvee valimine
määrustega.

PEAB

olema

kooskõlas

kehtivate

HOIATUS
Soolvee
lekkimise
korral
rakendage
vastavaid
ettevaatusabinõusid. Kui soolvesi lekib, tuleb ruumi
viivitamatult ventileerida ja võtta ühendust seadme
kohaliku edasimüüjaga.
HOIATUS

vastaks

kehtivatele

▪ Kogu väljajuhtmestik tuleb paigaldada vastavalt toote
komplekti kuuluvale elektriskeemile.
▪ ÄRGE pigistage KUNAGI juhtmekimpu ja veenduge, et
see ei puutuks kokku torude ja teravate servadega.
Veenduge, et klemmühendustele ei rakendata välist
survet.
▪ Paigaldage kindlasti maanduse juhtmed. ÄRGE
maandage
seadet
veevõi
muude
torude,
liigpingepiiriku ega telefonimaanduse külge. Mittetäielik
maandus võib põhjustada elektrilööki.
▪ Kasutage kindlasti üksnes ette nähtud toiteahelat.
ÄRGE kasutage KUNAGI toiteahelat, mida kasutab ka
mõni teine seade.

HOIATUS

▪ Paigaldage kindlasti maalühisdiferentsiaalkaitse. Selle
mittejärgimine võib põhjustada elektrilööki või süttimist.

Vesi

Kui rakendatav. Vaadake täiendava teabe saamiseks
rakenduse paigaldusjuhendit või paigaldaja viitejuhendit.

oma

MÄRKUS
Veenduge, et veekvaliteet vastaks EL direktiivile 98/83 EÜ.

1.2.6

väljajuhtmestik

Seadmesisene temperatuur võib tõusta palju kõrgemale
kui ruumi temperatuur, nt 70°C. Soolvee lekkimise korral
võivad seadme sees olevad kuumad osad tekitada ohtliku
olukorra.

Seadme kasutamine ja paigaldamine PEAB olema
kooskõlas kehtivas määruses täpsustatud ohutus- ja
keskkonnaalaste ettevaatusabinõudega.

1.2.5

▪ Kasutage AINULT vaskjuhtmeid.

Elektriline

▪ Paigaldage alati nõutud kaitsmed või kaitselülitid.

▪ Maalühisdiferentsiaalkaitset paigaldades tuleb jälgida,
et see oleks vaheldiga ühilduv (kõrgsageduslikku
elektrimüra
taluv),
et
vältida
maalühisdiferentsiaalkaitsme tarbetut avamist.
MÄRKUS
Ettevaatusabinõud elektrijuhtmete paigutamisel:
▪ Ärge ühendage eri paksusega juhtmeid toite
klemmiplokiga (toitejuhtmete lõtvumine võib põhjustada
ebanormaalset kuumenemist).
▪ Ühesuguse paksusega juhtmete ühendamisel järgige
allolevat joonist.

OHT: ELEKTRILÖÖGIOHT
▪ Lülitage enne lülituskarbi kaane eemaldamist,
elektrijuhtmete ühendamist või elektriliste osade
puudutamist VÄLJA kogu elektritoide.
▪ Enne hooldustööde teostamist tuleb elektritoide
lahtiühendada rohkem kui 1 minutiks ja mõõta pinget
peavooluahela kondensaatori klemmidel või elektrilistel
osadel. Enne elektriliste osade puudutamist PEAB
pinge olema väiksem kui 50 V DC. Klemmide asukoha
leiate elektriskeemilt.
▪ ÄRGE puudutage elektrilisi osi märgade sõrmedega.
▪ ÄRGE jätke seadet järelevalveta, kui selle hoolduskate
on eemaldatud.
HOIATUS
Kui tehases EI ole paigaldatud pealülitit või muid ühenduse
katkestamise vahendeid, millel oleks kõikidel poolidel
kontakteraldus
ülepinge
tekkimise
kategooria
III
tingimustel,
TULEB
see
paigaldada
fikseeritud
juhtmestikku.

▪ Elektriühenduse jaoks kasutage ettenähtud elektrijuhet
ja ühendage juhtmed kindlalt, seejärel fikseerige
juhtmed nii, et klemmiliistule ei avaldu välist survet.
▪ Klemmikruvide pingutamiseks kasutage asjakohaseid
kruvikeerajaid. Väikse peaga kruvikeeraja kahjustab
kruvipead ja muudab õige pingutamise võimatuks.
▪ Klemmikruvide
puruneda.

liigsel

pingutamisel

võivad

need

HOIATUS
▪ Pärast elektritööde lõpetamist veenduge, et kõik
elektrilised osad ja elektriliste osade karbi klemmid
oleksid turvaliselt ühendatud.
▪ Veenduge enne seadme käivitamist, et kõik katted
oleks suletud.
MÄRKUS
Kehtib vaid juhul, kui toitesüsteem on kolmefaasiline ja
kompressoril on SISSE/VÄLJA käivitusmeetod.
Kui
on
pöördfaasi
tõenäosus
pärast
hetkelist
voolukatkestust või toite sisse- ja väljalülitumist toote
kasutamise ajal, paigaldage lokaalne pöörfaasi kaitseahel.
Toote
käitamine
pöördfaasiga
võib
kahjustada
kompressorit ja muid osi.

Paigaldusjuhend

6

AZAS71~140M_V1+Y1
Sky Air Active-series
4P486048-1A – 2017.08

2 Info kasutusjuhiste kohta
Peatükk

2

Info kasutusjuhiste kohta

2.1

Info käesoleva dokumendi kohta

Sõnastik

Nimetus
Terminite selgitus

3

Info karbi kohta

TEAVE

3.1

Ülevaade: teave karbi kohta

See seade on ette nähtud kasutamiseks asjatundjate või
väljaõppinud kasutajate poolt kauplustes, väikeettevõtetes
ja põllumajanduses või ärikasutuseks.

Selles jaotises on kirjeldatud toimingud, mis tuleb teha pärast
seadme tarnimist.

Sihtrühm
Volitatud paigaldajad

Selles on järgmine teave.

Juhendikomplekt

▪ Seadmete lahtipakkimine ja tõstmine

Käesolev juhend on osa dokumendikomplektist. Täiskomplekt
koosneb:

▪ Tarvikute väljavõtmine seadmetest

▪ Ohutuse üldeeskirjad

Kasutamisel pidage kinni järgmistest nõuetest.
▪ Kohaletoimetatud seadmeid tuleb kontrollida veendumaks, et
need pole kahjustatud. Tuvastatud kahjustustest tuleb kohe
teavitada kulleri nõudeagenti.

▪ Ohutuseeskirjad, mis tuleb enne paigaldamist läbi lugeda
▪ Vorming: paberdokument (sisendseadme pakkekastis)

▪ Tooge
pakendis
seade
võimalikult
lähedale
lõplikule
paigalduskohale, et vältida transportimisest tingitud kahjustusi.

▪ Sisendseadme paigaldusjuhend
▪ Paigaldusjuhised

▪ Valmistage eelnevalt ette käigurada, mida mööda te soovite tuua
seadme sisse.

▪ Vorming: paberdokument (sisendseadme pakkekastis)
▪ Paigaldusjuhend
▪ Paigalduskoha ettevalmistamine, teatmelised andmed, …
▪ Vorming:
elektroonilised
juhised
saidil
www.daikineurope.com/support-and-manuals/productinformation/

3.2

Välisseade

3.2.1

Välisseadme lahtipakkimine

http://

Dokumentide uusimad versioonid võite leida Daikin piirkondlikult
veebilehelt või saada seadme edasimüüjalt.

1

2

Originaaldokumendid on inglise keeles. Kõik teised keeled on tõlked.
Tehnilised andmed
▪ Värskeim tehniliste andmete alamkogum on
piirkondlikul Daikin veebilehel (avalikult ligipääsetav).

saadaval

▪ Värskeim tehniliste andmete täielik kogum on saadaval Daikin
suhtevõrgus (vajalik autentimine).

2.2

Paigaldaja viitejuhendi ülevaade
Peatükk

Nimetus

Ohutuse üldeeskirjad

Ohutuseeskirjad, mis tuleb enne
paigaldamist läbi lugeda

Teave selle dokumendi
kohta

Dokumendid, mis on vajalikud
paigaldajale

Teave pakkekasti kohta

Teave, kuidas seade lahti pakkida ja
tarvikud välja võtta

Teave seadmete ja
valikvarustuse kohta

▪ Juhised seadmete määramiseks

Ettevalmistus

Ettevalmistustoimingud enne objektile
minekut

Paigaldamine

Ettevalmistustoimingud enne
paigaldamist

Kasutuselevõtt

Teave süsteemi käivitamiseks pärast
paigaldamist

Üleandmine kasutajale

Kasutaja teavitamine ja juhendamine

Hooldamine ja
teenindamine

Hooldus- ja teenindusjuhised

Rikkeotsing

Toimingud rikkeotsingul

Utiliseerimine

Süsteemi utiliseerimine

Tehnilised andmed

Süsteemi andmed
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▪ Teave seadmete ja valikvarustuse
võimalike kombinatsioonide kohta

3.2.2

Välisseadme teisaldamine

Teisaldage seadet ettevaatlikult nagu näidatud joonisel:

ETTEVAATUST
Vigastuste vältimiseks ÄRGE puudutage seadme õhu
sissevõttu ega alumiiniumist ventilaatoreid.
Paigaldusjuhend
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4 Teave seadmete ja lisavarustuse kohta
3.2.3

Tarvikute väljavõtmine siseseadmest
a

b

1×

Tähis

c

1×

2×

Selgitus

V1

Toitepinge: 1~, 220~240 V, 50 Hz

Y1

Toitepinge: 3N~, 380~415 V, 50 Hz

B

Euroopa mudel

[*]

Väikemudeli vahetuse tunnus
TEAVE

d
2

3

1×

ENERG

1

f

e

1×

Y IJA
IE IA

ENERG

See seade pole ette nähtud kasutamiseks suure niiskuse
ja
madala
temperatuuriga
piirkondades.
Nendes
regioonides on soovitatav kasutada mudelit RZAG.

1×

Y IJA
IE IA

5

Ettevalmistus

5.1

Ülevaade: ettevalmistamine

Selles peatükis kirjeldatakse, mida peate tegema ja teadma enne
objektile minekut.

1×
a
b
c
d
e
f

Ohutuse üldeeskirjad
Sisendseadme paigaldusjuhend
Kaabliside
Fluoritud kasvuhoonegaaside kleebis
Toitesüsteemi kleebis
Fluoritud kasvuhoonegaaside mitmekeelne kleebis (ainult
AZAS71)

4

Teave seadmete ja
lisavarustuse kohta

4.1

Ülevaade: teave seadmete ja
lisavarustuse kohta

Selles on järgmine teave.
▪ Paigalduskoha ettevalmistus
▪ Külmaaine torustiku ettevalmistus
▪ Elektritoite juhtmestiku ettevalmistus

5.2

ÄRGE paigaldage seadet kohta, mida kasutatakse sageli
töötamiseks. Ehitustööde korral (nt lihvimine), mille käigus tekib palju
tolmu, tuleb seade katta.
Valige paigalduskoht, kus on piisavalt ruumi seadme sisse ja välja
kandmiseks.
HOIATUS

Selles peatükis on järgmine teave.

Seadet tuleb hoida kohas, kus pole pidevalt töötavaid
süüteallikaid (näiteks lahtist leeki, töötavat gaasi- või
elektrikütte seadet).

▪ Siseseadme määramine

4.2

Paigalduskoha ettevalmistus

Tuvastamine
5.2.1

Nõuded välisseadme paigalduskohale

MÄRKUS
Kui paigaldate või hooldate korraga mitut seadet,
veenduge, et te EI vahetaks eri mudelite hoolduspaneele.

4.2.1

Andmesilt: välisseade

TEAVE
Juhinduge ka järgmistest nõuetest.
▪ Paigalduskoha üldised nõuded.
"Üldised ohutusabinõud".
▪ Varuosade
andmed".

Asukoht

nõuded.

Vaadake

Vaadake
jaotist

jaotist

"Tehnilised

▪ Nõuded külmaaine torustikule (pikkus ja kõrguste
erinevus). Vaadake edasi jaotises "Ettevalmistus".
ETTEVAATUST
Seade, millele kõrvalised isikud ei tohi juurde pääseda
tuleb paigaldada kaitstud kohta, kuhu juurdepääs on
tõkestatud.
See seade sobib paigaldamiseks
kergetööstuse keskkonda.

Mudeli tuvastamine
Näide: A Z A S 140 C7 V1 B [*]
Tähis

Selgitus

A

Välisseade paaris kasutamiseks

Z

Muundur

A

Külmaaine R32

S

Odavseeria

71~140

Võimsusklass

M7

Mudeli seeria

Paigaldusjuhend
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kaubanduse

ja

MÄRKUS
Selles
juhendis
kirjeldatud
seadmed
võivad
raadiosagedusel põhjustada elektrilist müra. Seadmed
vastavad nõuetele, mis tagavad piisava kaitse selliste
häirete tekkimise eest. Sellegipoolest ei ole mingit tagatist,
et mõne seadme paigaldamisel häireid ei esine.
Seetõttu on soovitatav
elektrijuhtmestik piisavalt
arvutitest jne.

paigaldada seadmed ja
kaugele raadioseadmetest,

AZAS71~140M_V1+Y1
Sky Air Active-series
4P486048-1A – 2017.08

5 Ettevalmistus
d

a

Kui välisseade on avatud otse meretuultele, paigaldage tuulekaitse.

b

▪ Tuulekaitse kõrgus≥1,5×välisseadme kõrgus
▪ Arvestage
ruumiga.

≥1000

e

≥1000

f

≥1500
≥1500

tuulekaitse

paigaldamisel

hooldamiseks

d

c

c
b

(mm)

a
b
c
d
e
f

vajaliku

Rikkevoolukaitselüliti
Sulavkaitse
Välisseade
Siseseade
Kasutajaliides
Lauaarvuti või raadio

a

Nõrga vastuvõtusignaaliga kohtades jätke vahekaugus vähemalt
3 m, et vältida teiste seadmete elektromagnetilist kiirgust ja
paigaldage toite- ja sidejuhtmestik juhttorusse.

a
b
c
d

▪ Valige koht, kus vihma saab võimalikult palju vältida.
▪ Jälgige, et veelekke korral ei saaks vesi põhjustada kahjustusi
paigalduskohale ega selle ümber.
▪ Valige koht, kus seadmest väljuv soe või külm õhk ja töömüra EI
HÄIRI kedagi.
▪ Soojusvaheti ribid on teravad ja võivad kehavigastusi tekitada.
Valige paigaldamiseks koht, kus pole kehavigastuse ohtu (eriti
kohtades, kus lapsed mängivad).
ÄRGE paigaldage seadet järgmistesse kohtadesse:
▪ Müra suhtes tundlikud piirkonnad (nt magamistoa lähedal), et
töötava seadme tekitatud müra ei oleks häiriv.
Märkus. Kui müra mõõdetakse tegelikes paigaldustingimustes,
võib mõõdetud väärtus keskkonnahelide ja heli peegeldumise
tõttu olla kõrgem kui andmete raamatu jaotises Helispekter
nimetatud helirõhutase.

d

c

Meretuul
Hoone
Välisseade
Tuulekaitse

Kui tugev tuul (≥18 km/h) puhub välisseadme õhu väljalaskeavasse,
võib see põhjustada lühise (väljuva õhu sissetõmbe). Sellel võivad
olla järgmised tagajärjed:
▪ Töövõime vähenemine;
▪ Sage jäätumise kiirenemine kütmise ajal;
▪ Tööhäired madala rõhu vähenemise või kõrge rõhu suurenemise
tõttu;
▪ Ventilaatori purunemine (kui tugev tuul puhub pidevalt
ventilaatorisse, võib see hakata väga kiiresti pöörlema ja
puruneda).
Kui õhu väljalaskeava ei ole tuule eest kaitstud, on soovitatav
paigaldada põrkeplaat.
Soovitatav on paigaldada välisseade nii, et õhu sisselaskeava on
suunatud seina poole ja EI ole tuule eest kaitsmata.

TEAVE
Helirõhutase on madalam kui 70 dBA.
▪ Kohad, kus õhus võib olla mineraalõli udu, pritsmeid või auru.
Plastosad võivad kahjustuda ja kukkuda maha või põhjustada
veeleket.

b

Seadet EI ole soovitatav paigaldada järgmistesse asukohtadesse,
sest see võib lühendada seadme tööaega:
▪ kui voolupinge kõigub palju;

a

▪ sõidukites või laevades;

c

▪ kui keskkonnas on happelised või aluselised aurud.

b

Paigaldamine mereäärses kohas. Jälgige, et välisseade EI oleks
avatud otse meretuultele. Õhus olev kõrge meresoola tase
põhjustab korrosiooni, mis võib vähendada seadme eluiga.
a
b
c

Paigaldage välisseade alati kohta, kus see ei oleks meretuultele
otse avatud.

Kaitseekraan
Valdav tuulesuund
Õhu väljundava

Näide: hoone taga.

5.2.2
b
a
c
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Täiendavad nõuded välisseadme
paigalduskohale külmas kliimas

Välisseade peab olema kaitstud otsese lumesaju eest ja see ei tohi
KUNAGI kattuda lumega.

Paigaldusjuhend

9

5 Ettevalmistus
Nõue

a
c

Mõõdupiirang

1 Ühesuunalise torustiku
minimaalne kogupikkus

mõõdupiir
ang ≤ L1

5m

2 Ühesuunalise torustiku
maksimaalne kogupikkus

L1 ≤
mõõdupiir
ang

30 m (50 m)(a)

3 Maksimaalne kõrgus sise- ja
välisseadme vahel

H1 ≤
mõõdupiir
ang

30 m

(a)

Sulgudes olevad mõõtmed esitavad samaväärset pikkust.

d

5.3.2

b

Külmaaine torustiku isolatsioon

▪ Kasutage isolatsioonimaterjalina polüetüleenvahtu:

c

▪ soojusjuhtivustegur 0,041 kuni 0,052 W/mK (0,035 kuni
0,045 kcal/mh°C)
a
b
c
d

▪ kuumustaluvusega vähemalt 120°C

Lumetõke või -varje
Alus (minimaalne kõrgus 150 mm)
Valdav tuulesuund
Õhu väljundava

▪ Isolatsiooni paksus
Ümbritsev
temperatuur

Suhteline
õhuniiskus

Minimaalne paksus

5.3

Külmaaine torustiku ettevalmistus

≤30°C

Suhteline niiskus
75% kuni 80%

15 mm

5.3.1

Nõuded külmaaine torustikule

>30°C

Suhteline niiskus ≥
80%

20 mm

TEAVE
Lugege lisaks ettevaatusabinõusid ja nõudeid peatükist
“Üldised ettevaatusabinõud”.

Külmaaine torustike materjal
▪ Torustiku materjal: fosforhappega deoksüdeeritud õmbluseta
vasktoru.
▪ Torustiku termotöötlus ja seina paksus
Välisläbimõõt
(Ø)
6,4 mm (1/4”)

Termotöötlus

Paksus (t)

Karastatud (O)

≥ 0,8 mm

15,9 mm (5/8”)

Karastatud (O)

≥ 1,0 mm

19,1 mm (3/4”)

Poolkõva (1/2H)

Elektrijuhtmete ettevalmistus

5.4.1

Teave elektrijuhtmestiku ettevalmistamise
kohta
TEAVE
Lugege lisaks ettevaatusabinõusid ja nõudeid peatükist
“Üldised ettevaatusabinõud”.

(a)

Ø

9,5 mm (3/8”)

TEAVE

t

12,7 mm (1/2”)

(a)

5.4

Sõltuvalt rakendusele kehtivast seadusandlusest ja
seadme maksimaalsest töörõhust (vaadake tehasesildil
näitajat „PS High“), võidakse nõuda suuremat
seinapaksust.

▪ Koonusliitmikud: kasutage ainult lõõmutatud materjale.

Juhinduge ka jaotise "6.7.5 Juhtmestiku standardosade
tehnilised andmed" leheküljel 20 nõuetest.
HOIATUS
▪ Kui energiavarustus ei sisalda N-faasi või see on vale,
võivad seadmetes ilmneda rikked.
▪ Looge korralik maandus. ÄRGE maandage seadet veevõi
muude
torude,
liigpingepiiriku
ega
telefonimaanduse külge. Mittetäielik maandus võib
põhjustada elektrilööki.
▪ Paigaldage vajalikud kaitsmed ja võimsuslülitid.

Külmaaine torustiku läbimõõt
Kasutage samu läbimõõtusid kui välisseadmete ühendamisel:
L1 vedela külmaaine torustik

Ø9,5 mm

L1 gaasilise külmaaine torustik

Ø15,9 mm

Külmaaine torustiku pikkus ja kõrguste vahe
Külmaaine torustiku pikkus ja kõrguste vahe peavad vastama
järgmistele nõuetele.

▪ ÄRGE
kasutage
harujuhtmeid,
kiudjuhtmeid,
pikendusjuhtmeid või tähthargnemisega ühendusi.
Need võivad põhjustada ülekuumenemist, elektrilööki
või tulekahju.
▪ ÄRGE
paigaldage
faasi
kompensatsioonikondensaatorit, sest seadme on
varustatud
inverteriga.
Faasi
kompensatsioonikondensaatori vähendab võimsust ja
võib põhjustada õnnetusi.

H1

L1

▪ Kinnitage elektrijuhtmed juhtmeköidistega nii, et
juhtmed EI puutu kokku teravate servade või torudega,
eriti kõrgrõhu poolel.

Paigaldusjuhend
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6 Paigaldamine
HOIATUS
▪ Kasutuskohal tohib juhtmestikku paigaldada vaid
volitatud
elektrik
ja
see
peab
vastama
asjassepuutuvatele eeskirjadele.
▪ Tehke elektriühendused olemasolevale juhtmestikule.

45°~90°

▪ Kõik objektil koostatud osad ja kõik elektripaigaldised
peavad vastama asjassepuutuvatele eeskirjadele.

3
2

HOIATUS

(4)

Kasutage elektritoite kaablitena ALATI mitmesoonelisi
kaableid.

1×

6

Paigaldamine
1

6.1

Ülevaade: paigaldamine

Selles peatükis kirjeldatakse, mida peate tegema ja teadma
süsteemi paigaldamisel objektile.

6.3

Välisseadme monteerimine

Paigaldamine sisaldab tavaliselt järgmisi toiminguid.

6.3.1

Teave välisseadme monteerimise kohta

▪ Välisseadme paigaldamine.

Tüüpiline töövoog

▪ Siseseadmete paigaldamine.

Välisseadme
etappidest:

Tüüpiline töövoog

▪ Külmaaine torustiku ühendamine.
▪ Külmaaine torustiku kontrollimine.
▪ Külmaaine laadimine.
▪ Elektrijuhtmestiku ühendamine.
▪ Välisseadme paigaldamise lõpetustööd.
▪ Siseseadme paigaldamise lõpetustööd.
TEAVE
Siseseadme
paigaldamist
(siseseadme
ülespanek,
siseseadme külmaaine torustiku ühendamine, siseseadme
elektrijuhtmestiku ühendamine jne) vaadake siseseadme
paigaldusjuhendist.

1
2
3
4
5

monteerimine

koosneb

tavaliselt

järgmistest

Paigaldusstruktuuri loomine.
Välisseadme paigaldamine.
Äravoolu loomine.
Võtke meetmeid, et seade ümber ei kukuks.
Lumekatete ja põrkeplaatide paigaldamine seadme lume ja
tuule
eest
kaitsmiseks.
Vaadake
peatüki
"5 Ettevalmistus" leheküljel 8 jaotist “Paigalduskoha
ettevalmistamine”.

6.3.2

Ettevaatusabinõud välisseadme
monteerimisel
TEAVE

6.2

Seadmete avamine

6.2.1

Teave seadmete avamise kohta

Lugege lisaks järgmiste peatükkide ettevaatusabinõusid ja
nõudeid:
▪ Üldised ettevaatusabinõud
▪ Ettevalmistus

Teatud juhtudel peate seadme avama. Näide:
▪ Külmaaine torustiku ühendamisel.
▪ Elektrijuhtmete ühendamisel
▪ Seadme hooldamisel või teenindamisel
OHT: ELEKTRILÖÖGIOHT
ÄRGE jätke seadet järelevalveta, kui selle hoolduskate on
eemaldatud.

6.2.2

6.3.3

Paigaldusstruktuur

Veenduge, et paigalduskoha pind on piisavalt kindel ja tasane, nii et
seade ei põhjusta tööajal vibratsiooni või müra.
Fikseerige
seade
vundamendipoltidega.

kindlalt

vundamendiskeemi

järgi

Hankige 4 komplekti ankrupolte, mutreid ja seibe (pole komplektis) ja
ankurdage seade järgmiselt:

Välisseadme avamiseks
OHT: ELEKTRILÖÖGIOHT
OHT: PÕLETUSOHT

AZAS71~140M_V1+Y1
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6 Paigaldamine
▪ Kui paigaldate seadme raamile, paigaldage seadme alaküljest
kuni 150 mm kaugusele veekindel plaat, et takistada vee
seadmesse sattumist ja vältida äravooluvee tilkumist (vt järgmist
joonist).

4× M12

TEAVE

0
62

0

MÄRKUS
>150

)
55
-3

45
(3

35

Vajadusel saate äravooluvee tilkumise takistamiseks
kasutada äravoolukorgi komplekti (kohapeal hangitav).

(mm)
a

Kui dreenimisavad võivad jääda aluse või põranda poolt
suletuks, paigaldage seade ülespoole nii, et välisseadme
alla jääb vaba ruumi vähemalt 150 mm.

a

Paigaldage nii, et alusplaadil olevad dreenimisavad poleks
suletud.
≥150 mm

TEAVE
Poltide ülemise väljaulatuva osa soovituslik kõrgus on 20
mm.

20

Dreenimisavad (mõõtmed mm-tes)

A
160

620

(345~355)

B

260
161

279

Kinnitage välisseade kummiseibidega mutrite abil
vundamendipoltide külge. Kui kinnitusala kattekiht on
maha koorunud, hakkavad mutrid kergesti roostetama.

285

MÄRKUS

36
61

a

6.3.4

160

B

262
416
595

Välisseadme paigaldamine

A
B
C
D
E

C
D
E

Väljundava pool
Kaugus ankurduspunktide vahel
Alusraam
Dreenimisavad
Lume läbipääsuava

Lumi
Piirkondades, kus sajab lund, võib lumi koguneda ja külmuda
soojusvaheti ja välisplaadi vahel. See võib halvendada seadme
töövõimet. Selle vältimiseks tehke järgmist.
1

Puurige avad (a, 4 tk) ja eemaldage kate (b).

4× Ø6 mm

4× M12

a b

b
2

6.3.5

Äravoolu tagamiseks

▪ Veenduge, et vee kondenseerumist saab õigesti hinnata.
▪ Jää moodustumise vältimiseks paigaldage seade alusele nii, et
tagatud on piisav äravool.
▪ Valmistage ümber vundamendi ette vee äravoolukanal, et juhtida
seadme ümbert ära jääkvesi.
▪ Vältige jääkvee voolamist üle kõnnitee, et see ei muutuks külma
välistemperatuuri korral libedaks.

Paigaldusjuhend
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Eemaldage kidad ja värvige servad ja servade ümbrus
parandusvärviga, et vältida rooste tekkimist.

6.3.6

Välisseadme kindlustamine ümber
kukkumise eest

Kui seade paigaldatakse kohta, kus tugev tuul võib seadet kallutada,
siis rakendage järgmiseid meetmeid:
1

Valmistage ette 2 kaablit alloleval joonisel näidatud moel
(väljavarustus).

2

Paigutage 2 kaablit üle välisseadme.

AZAS71~140M_V1+Y1
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6 Paigaldamine
3

Asetage kummist vahetükk kaablite ja välisseadme vahele, et
kaabel ei kraabiks seadmelt värvi maha (väljavarustus).

4

Kinnitage kaablite otsad. Pingutage otsi.

MÄRKUS
Rakendage külmaaine torustiku paigaldamisel järgmisi
abinõusid.
▪ Vältige mingite muude ainete kui külmaaine sattumist
külmaahelasse (nt õhk).
▪ Kasutage lisamiseks ainult külmaainet R32.
▪ Kasutage vaid neid paigaldusvahendeid (nt kollektori
manomeeter), mida on varem kasutatud külmaainega
R32 täidetud paigaldistes ja mis taluvad rõhku ning
mille kasutamisel on välditud võõrosakeste (nt
mineraalõlid ja niiskus) süsteemi sattumine.

6.4

Külmaaine torustiku ühendamine

▪ Paigaldage torustik nii, et ühenduskoonusele EI TEKI
mehaanilisi pingeid.

6.4.1

Külmaaine torustiku ühendamine

▪ Kaitske torustikku nii, nagu on kirjeldatud allolevas
tabelis, et vältida mustuse, vedelike ja tolmu sisenemist
torustikku.

Enne külmaaine torustiku ühendamist

▪ Olge vasktorude seinast läbilükkamisel ettevaatlik
(vaadake allolevat joonist).

Kontrollige, et välis- ja siseseade on paigaldatud.
Tüüpiline töövoog
Külmaaine torustiku paigaldamise toimingud on järgmised.
▪ Külmaaine torustiku ühendamine välisseadmele.
▪ Külmaaine torustiku ühendamine siseseadmele
▪ Õlipüüdurite paigaldamine
▪ Külmaaine torustiku isoleerimine.
▪ Juhinduge vastavatest juhistest järgmistel töödel.

Seade

Paigaldusaeg

Välisseade

Toru
kokkupigistamine

<1 kuu

Toru kinnipigistamine
või -teipimine

▪ Torude painutamine.
▪ Toruotste laiendamine.
▪ Jootmine.

Siseseade

Sõltumatult
ajavahemikust

▪ Sulgkraanide kasutamine.

Kaitseviis

>1 kuu

TEAVE

6.4.2

Ettevaatusabinõud külmaaine torustiku
ühendamisel

ÄRGE avage külmaaine sulgekraani enne külmaaine
torustiku ülekontrollimist. Kui külmaainet on vaja
täiendavalt laadida, on soovitatav pärast laadimist avada
külmaaine sulgekraan.

TEAVE
Lugege lisaks järgmiste peatükkide ettevaatusabinõusid ja
nõudeid:
▪ Üldised ettevaatusabinõud
▪ Ettevalmistus
OHT: PÕLETUSOHT

6.4.3

Juhised külmaaine torustiku ühendamisel

Torustike ühendamisel järgige järgmisi juhiseid.
▪ Katke koonilise toruosa sisepind enne surumutri kinnikeeramist
eeterõliga või esterõliga. Keerake mutrit 3 kuni 4 pööret käsitsi ja
seejärel keerake see lõplikult kinni.

ETTEVAATUST
▪ ÄRGE ÕLITAGE koonuspinda mineraalõliga.
▪ ÄRGE kasutage varem kasutuselolnud torustikke.
▪ Seadme tööea pikendamiseks ÄRGE paigaldage
sellele külmaainet R32 kasutavale seadmele kuivatit.
Kuivatusmaterjal
võib
lahustuda
ja
süsteemi
kahjustada.

▪ Kasutage surumutri keeramisel alati 2-te mutrivõtit samaaegselt.
▪ Torustiku ühendamisel kasutage alati mutrivõtit ja momentvõtit
koos, et surumutrit pingutada. Sellega väldite mutri pragunemist ja
lekkeid.

a

b
c

d
a
b
c
d
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6 Paigaldamine
Toru läbimõõt Pingutusmome
(mm)
nt (N•m)

Laiendi
läbimõõt (A)
(mm)

Ø9,5

33~39

12,8~13,2

Ø15,9 mm

63~75

19,3~19,7

Laiendi
mõõtmed (mm)

a

b

90°±2
45 ±
° 2
A

a
b
c
d
e
f

Torude painutusjuhised

Kasutage painutamisel torupainutit. Kõik painded peavad olema
võimalikult sujuvad (painderaadius peab olema 30~40 mm või
suurem).

6.4.5

Juhised toruotsa laiendamiseks
ETTEVAATUST
▪ Ebapiisav laiendamine võib põhjustada külmagaasi
lekkimise.
▪ ÄRGE kasutage vana koonust uuesti. Vormige uued
koonused, et külmagaasi lekkimist vältida.
▪ Kasutage survemutreid, mis on liitmiku komplektis.
Muude survemutrite kasutamisel võib külmagaas
lekkida.

1

Lõigake toruots ära torulõikuriga.

2

Eemaldage kidad faasi lõikamisega, ärge laske metallilaastudel
torusse siseneda.

d

e

f

R=0.4~0.8

6.4.4

c

f

Külmaaine torustik
Joodetavad osad
Teipmähis
Käsikraan
Rõhureduktor
Lämmastik

▪ ÄRGE KASUTAGE jootmisel oksüdeerumisvastaseid aineid.
Selle jäägid võivad torud ummistada ja seadmeid vigastada.
▪ ÄRGE KASUTAGE külmaaine torustiku vase jootmisel vase külge
räbustit. Kasutage fosforvask kõvajoodist (BCuP), mis ei vaja
räbustit.
Räbustil on väga kahjulik mõju külmaaine süsteemi torustikele.
Näiteks põhjustab klooripõhise räbusti kasutamine korrosiooni ja
kui räbusti sisaldab fluori, siis see rikub külmutussüsteemi õli.

6.4.7

Sulgekraani ja teenindusava kasutamine

Sulgekraani käsitsemine
Arvestage järgmiste juhistega:
▪ Sulgekraanid väljuvad tehasest suletud asendis.
▪ Järgmisel joonisel on näidatud kraani käsitsemise iga osa.

a
b

a

c

b
a
b

d

Lõigake täpselt täisnurga all.
Eemaldage kidad.

3

Keerake sulgurkraanilt ära survemutter ja pange see torule.

4

Laiendage toruots. Seadke toruots täpselt joonisel näidatud
kaugusele.
A

5

Teenindusava ja teenindusava kork
Klapivars
Kohapealsete torude ühendus
Klapiotsak

▪ Hoidke mõlemad sulgekraanid kasutamise ajal avatud asendis.
▪ ÄRGE rakendage klapivarrele liigset jõudu. See võib purustada
klapi kere.

Toruotsa laiendi
külmaaine R32
kasutamisel
(haaratstüüpi)
A

a
b
c
d

0~0,5 mm

Tavaline toruotsa laiendi
Haaratstüüpi

Tiibmutter-tüüpi

(Ridgid-tüüpi)

(Inglise-tüüpi)

1,0~1,5 mm

▪ Kinnitage alati sulgekraan mutrivõtmega ja seejärel avage või
kinnitage torumutter momendimõõtevõtmega. ÄRGE pange
mutrivõtit klapiotsakule, sest see võib põhjustada jahutusaine
lekkimist.

1,5~2,0 mm

Kontrollige, et laiendus on nõuetekohane.

a

a

b

b
c
a
b
c

6.4.6

Liitepind peab olema pragudeta.
Toru ots peab olema ühtlaselt ringikujuliselt laiendatud.
Veenduge, et laiendi surumutter on paigaldatud.

Juhised toruotsa jootmiseks

a
b

Mutrivõti
Momendimõõtevõti

▪ Kui on eeldatav, et töörõhk on madal (nt kasutatakse jahutust
madala välistemperatuuri korral), tihendage piisavalt gaasiliini
sulgekraani torumutter silikoontihendiga, et ennetada külmumist.

Sise- ja välisseadmel on koonusliited. Ühendage mõlemad otsad
ilma jootmiseta. Kui jootmist on vaja siiski kasutada, võtke arvesse
järgmist.
▪ Kui kasutate jootmist, puhuge torud lämmastikuga läbi, et vältida
suurel hulgal oksiidikihi moodustumist torustiku sees. Oksiidikiht
mõjub halvasti külmutussüsteemi kraanidele ja kompressoritele
ning takistab nõuetekohast töötamist.

Veenduge silikoontihendi puhul, et te ei jätaks vahesid.

Sulgekraani avamine/sulgemine
1

Eemaldage sulgekraani kaitsekübar.

▪ Seadke lämmastiku rõhk väärtusele 20 kPa (0,2 bar) (tuntav
nahal) rõhureduktori kraani kasutades.
Paigaldusjuhend
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2

Asetage kuuskantvõti (vedelikupool: 4 mm, gaasipool: 6 mm)
kraani spindlile ja keerake kraani spindlit järgmiselt.

3

Kui olete valinud allapoole suunduva torustiku, siis tehke
järgmist.
▪ Puurige avad (a, 4 tk) ja eemaldage kate (b).
▪ Lõigake pilud (c) metallisaega lahti.

4× Ø6 mm

a

b

Avamiseks - vastupäeva.
Sulgeminseks - päripäeva.

3

c

Kui kraani spindlit pole võimalik edasi keerata, siis lõpetage
keeramine. Kraan on nüüd avatud/suletud.

4

Spindli kübara käsitsemine

c

Tehke järgmist.
▪ Ühendage vedeliku torustik (a), mis suundub vedeliku
sulgeventiilile.
▪ Ühendage gaasitorustik (b), mis suundub gaasi
sulgeventiilile.

▪ Spindli kate on tihendatud noolega näidatud pinnal. Ärge seda
pinda vigastage.

b
a
▪ Pärast sulgekraani keeramist keerake spindli kübar tihedalt kinni
ja veenduge, et külmaaine ei leki.
Nimetus

Pingutusmoment (N∙m)

Spindli kübar, vedela külmaaine
pool

13,5~16,5

Spindli kübar, gaasilise
külmaaine pool

22,5~27,5

Teeninduskübara käsitsemine
▪ Kasutage alati laadimisvoolikut, millel on ventiili avamissõrm, sest
teenindusotsak on Schrader-tüüpi ventiiliga.

5

Tehke järgmist.
▪ Isoleerige vedela külmaaine torustik (a) ja gaasilise
külmaaine torustik (b).
▪ Mähkige termoisolatsioon käänmikele ja katke seejärel
vinüüteibiga (c).
▪ Veenduge, et paigaldatud torustik ei puuduta ühtegi
kompressori osa (d).
▪ Tihendage isolatsiooni otsad (tihendusümbrised jne) (e).

f

▪ Pärast sulgekraani keeramist keerake spindli kübar tihedalt kinni
ja veenduge, et külmaaine ei leki.
Nimetus
Teenindusotsaku kübar

6.4.8

e

Pingutusmoment (N∙m)
11,5~13,9

a

d

b

Külmaaine torustiku ühendamine
välisseadmele
c

▪ Torustiku pikkus. Püüdke paigaldada torustik võimalikult lühike.
▪ Torustiku kaitsmine. Kaitske objektile paigaldatud torustikku
väliste vigastuste eest.
1

Tehke järgmist.

6

▪ Eemaldage teeninduskate (a) koos kruviga (b).
▪ Eemaldage torustiku sisendi plaat (c) koos kruviga (d).

Kui välisseade on paigaldatud siseseadmest kõrgemale, siis
katke sulgekraanid (f, vaadake ülavalpoolt) tihendusmaterjaliga
kinni, et vältida kondenseeruva vee sattumist siseseadmele.
MÄRKUS
Iga isoleerimata torustik võib põhjustada kondenseerumist.

a
b
d
2

c
Valige torustiku paigaldamise suund (a, b, c või d).

7

Pange teenindusava kate ja torustiku sisendava plaat oma
kohtadele tagasi.

8

Tihendage kõik pilud (näide: a), et vältida lume ja väikeloomade
süsteemi sattumist.

d
a
a

b

c
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6.5.2

MÄRKUS
Ärge blokeerige õhuavasid. See võib mõjutada seadme
sisemist õhuringlust.

Ettevaatusabinõud külmaaine torustiku
kontrollimisel
TEAVE
Lugege lisaks järgmiste peatükkide ettevaatusabinõusid ja
nõudeid:
▪ Üldised ettevaatusabinõud
▪ Ettevalmistus
MÄRKUS
Kasutage
2-astmelist
vaakumpumpa,
millel
on
tagasilöögiklapp ja mis suudab tekitada vaakumi
−100,7 kPa (−1,007 bar) (5 torri absoluutväärtuses).
Veenduge pumba kasutamisel, et õli ei voolaks
vastassuunas, süsteemi poole.

HOIATUS
Rakendage vajalikke meetmeid, et takistada väikestel
loomadel seadme kasutamist pesavarjuna. Elektriliste
osadega kokku puutuvad väikesed loomad võivad
põhjustada seadmes rikkeid, suitsu või tulekahjut.

MÄRKUS
Kasutada tohib vaid seda vaakumpumpa, mis on
kasutamiseks külmaainega R32. Sama pumba kasutamine
muude külmaainete pumpamiseks võib rikkuda pumba ja
seadme.

MÄRKUS
Ettevaatusabinõud ajutiste katete eemaldamisel.
▪ Vältige korpuse vigastamist.

MÄRKUS

▪ Pärast ajutiste katete eemaldamist eemaldage
metallikidad ja värvige ava servad remondivärviga.

▪ Ühendage vaakumpump nii gaasilise külmaaine kraani
teenindusotsaku kui vedela külmaaine kraani
teenindusotsaku külge, et pumba töövõimet tõsta.

▪ Elektrijuhtmete suunamisel läbi avade mähkige
juhtmete ümber teip, et juhtmete vigastamist vältida.

▪ Enne lekketesti või vaakumkuivatuse tegemist
veenduge, et gaasilise külmaaine kraan ja vedela
külmaaine kraan on täielikult suletud.

6.5.3
a

b
a
b
c

c

a

Läbiviiguava
Kraat
Mastiks vms

f
c

MÄRKUS

R32

Veenduge, et kõik sulgekraanid on pärast külmatorustiku
paigaldamist ja vaakumkuivatust avatud. Seadme
kasutamine suletud sulgekraanidega võib kompressorit
vigastada.

6.5

Külmaaine torustiku kontrollimine

6.5.1

Külmaaine torustiku kontrollimine

b

6.5.4

MÄRKUS
Kasutage ainult oma edasimüüja poolt soovitatud mulltesti
lahust. Ärge kasutage seebivett, mis võib põhjustada
survemutri pragunemist (seebivesi võib sisaldada soola,
mis absorbeerib niiskust, mis torustiku jahtudes jäätub) ja/
või tekitab koonusühenduste korrosiooni (seebivesi võib
sisaldada ammoniaaki, mis põhjustab korrosiooni pronksist
survemutri ja vasest koonuse vahel).

Tüüpiline töövoog
Külmaaine torustiku kontrollimiseks tuleb tavaliselt teha järgmised
toimingud.

Paigaldusjuhend
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Lekete kontrollimine
ÄRGE ületage seadme maksimaalset töörõhku (vt seadme
andmeplaadil "PS High").

Kontrollige, et külmaaine torustik on välis- ja siseseadme vahel
ühendatud.

lämmastiku

Kui külmaaine torustikus võib olla niiskust (näiteks võib torustikus
olla vett), tehke allpool kirjeldatud vaakumkuivatus, kuni kogu niiskus
on eemaldatud.

e
Manomeeter
Lämmastik
Külmaaine
Kaal
Vaakumpump
Sulgekraan

MÄRKUS

Toimingud enne külmaaine torustiku kontrollimist

Külmaaine torustiku kontrollimine lekete suhtes.
Külmaaine torustiku vaakumkuivatus õhu ja
eemaldamiseks.

d
a
b
c
d
e
f

Välisseadme sisemine külmaaine torustik on tehases lekete suhtes
testitud. Peate kontrollima vaid välisseadmele ühendatud välist
külmaaine torustikku.

1
2

Külmaaine torustiku kontrollimine:
süsteemi skeem

1

Laadige süsteem lämmastikuga kuni manomeetriline rõhk on
vähemalt 200 kPa (2 bar). Väikeste lekete avastamiseks on
soovitatav kasutada rõhku 3000 kPa (30 bar).

2

Kontrollige kõik ühendused neile mullilahuse kandmisega.

3

Kontrollimise lõpetamisel laske kogu lämmastik välja.
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6 Paigaldamine
6.5.5

Vaakumkuivatuse tegemine
MÄRKUS

1 Tehke kindlaks, kas lisalaadimist on vaja ja kui palju on vaja
lisada.
2 Vajaduse korral tehke lisalaadimine.

▪ Ühendage vaakumpump nii gaasilise külmaaine kraani
teenindusotsaku kui vedela külmaaine kraani
teenindusotsaku külge, et pumba töövõimet tõsta.
▪ Enne lekketesti või vaakumkuivatuse tegemist
veenduge, et gaasilise külmaaine kraan ja vedela
külmaaine kraan on täielikult suletud.
1

Tühjendage süsteemi kuni kollektori manomeeter näitab
−0.1 MPa (−1 bar).

2

Hoidke vaakumit 4 kuni 5 minutit ja kontrollige rõhku uuesti.
Ilming

Toiming

Rõhk ei muutu

Süsteemis pole niiskust.
Lisatoiminguid pole vaja teha.

Rõhk tõuseb

Süsteemis on niiskust. Tehke
järgmine toiming.

3

Tühjendage süsteemi vähemalt 2 tundi, et saavutada kollektori
manomeetri näit −0.1 MPa (−1 bar).

4

Pärast pumba VÄLJA lülitamist kontrollige rõhku veel vähemalt
1 tunni jooksul.

5

Kui vajalikku vaakumi taset POLE võimalik saavutada või
vaakumit hoida 1 tunni jooksul, tehke järgmist.
▪ Kontrollige süsteem uuesti üle lekete suhtes.
▪ Tehke uuesti vaakumkuivatamine.

3 Täitke fluoritud kasvuhoonegaaside kleebis ja kinnitage see
siseseadme sisepoolele.
Täiemahuline külmaaine laadimine
Enne täiemahulist külmaaine laadimist veenduge, et on tehtud
järgmist.
1 Süsteemist on kogu külmaaine välja lastud.
2 Välisseadmest väljaspool asuv külmaaine torustik on üle
kontrollitud (tehtud on lekketest ja vaakumkuivatamine).
3 Välisseadme sees asuvale külmaaine torustikule on tehtud
vaakumkuivatamine.
MÄRKUS
Enne täiemahulist taaslaadimist tehke välisseadme sees
asuvale külmaaine torustikule vaakumkuivatamine.
MÄRKUS
Välisseadme
sisemise
külmaaine
torustiku
vaakumkuivatamiseks või täielikuks taaslaadimiseks on
vaja
aktiveerida
vaakumrežiim
(vaadake
"6.6.6 Vaakumrežiimi häälestussätte aktiveerimine/
deaktiveerimine" leheküljel 18), mis avab külmaaine ahela
klapid, misjärel on võimalik vaakumkuivatust ja külmaaine
taaslaadimist nõuetekohaselt läbi viia.
▪ Enne vaakumkuivatust või taaslaadimist aktiveerige
vaakumrežiim.

MÄRKUS
Veenduge, et kõik sulgekraanid on pärast külmatorustiku
paigaldamist ja vaakumkuivatust avatud. Seadme
kasutamine suletud sulgekraanidega võib kompressorit
vigastada.
TEAVE
Pärast sulgekraani avamist on võimalik, et rõhk külmaaine
torustikus EI tõuse. Selle põhjuseks võib olla nt
välisseadme ahela paisuklapi suletud olek, kuid see POLE
rike, mis takistab seadme nõuetekohast töötamist.

6.6

Külmaaine laadimine

6.6.1

Lisateave külmaaine laadimise kohta

Välisseade on tehases külmaainega laaditud, kuid mõnel juhul tuleb
teha järgmist.
Toiming

▪ Pärast vaakumkuivatust või taaslaadimist inaktiveerige
vaakumrežiim.
HOIATUS
Mõned külmaaine ahela sektsioonid võivad olla teistest
sektsioonidest eraldatud seadme osadega, millel
erifunktsioon (nt kraanid). Seetõttu on külmaaine ahel
varustatud
täiendavate
teenindusotsakutega
vaakumkuivatamiseks, rõhu väljalaskmiseks ja ahela
survestamiseks.
Kui seadme juures on vaja teha jootmistöid, kontrollige
enne, et seadmes pole rõhku. Seadme siserõhk tuleb välja
lasta KÕIKIDE teenindusotsakute kaudu, mida on näidatud
alloleval joonisel. Asukohad võivad sõltuvalt mudelist
erineda.
Teenindusotsakute asukohad:

Põhjus

Külmaaine lisamine

Kui vedela külmaaine torustik on
pikem kui ette nähtud (vaata
teavet allpool).

Täiemahuline külmaaine
laadimine

Näide:
▪ Süsteemi ümber paigutamine.
▪ Pärast leket.

Külmaaine lisamine
Enne külmaaine lisamist veenduge, et välisseadmest väljaspool
asuv külmaaine torustik on üle kontrollitud (tehtud on lekketest ja
vaakumkuivatamine).
TEAVE
Sõltuvalt seadmest ja/või paigaldustingimustest võib olla
vaja ühendada elektrijuhtmestik enne külmaaine laadimist.
Tüüpiline tööde järjekord – Külmaaine lisalaadimiseks tuleb tavaliselt
teha järgmised toiminguid.
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6 Paigaldamine
HOIATUS
Seadmes olev külmaaine on vähesel määral tuleohtlik,
kuid tavaliselt see ei leki. Kui külmaaine lekib ruumi ja
satub kokkupuutesse põleti, kütteseadme või pliidi leegiga,
siis võib tekkida tulekahju või moodustub tervistkahjustav
gaas.

a

Lülitage välja kütteainet põletavad seadmed, ventileerige
ruum ja pöörduge edasimüüja poole, kelle käest olete toote
ostnud.

b
c

Ärge kasutage seadet, kuni hooldustöötajad kinnitavad, et
külmaaine lekkekoht on kõrvaldatud.

Külmaainete käsitsemise abinõud

6.6.3

TEAVE
Lugege lisaks järgmiste peatükkide ettevaatusabinõusid ja
nõudeid:
▪ Üldised ettevaatusabinõud
▪ Ettevalmistus

6.6.4
a
b
c

Seadmesisese torustiku teenindusotsak
Teenindusotsakuga sulgekraan (vedel külmaaine)
Teenindusotsakuga sulgekraan (gaasiline külmaaine)

Täiemahulise taastäitmise koguse
määramine

Täiemahulise taastäitmise koguse määramine (kg)
Mudel

Tüüpiline tööde järjekord – Külmaaine täiemahuliseks laadimiseks
tuleb tavaliselt teha järgmised toiminguid.

Pikkus
5~30 m

1 Tehke kindlaks, kui palju külmaainet on vaja laadida.

AZAS71

2,45 kg

2 Külmaaine laadimine.

AZAS100-125

2,6 kg

3 Täitke fluoritud kasvuhoonegaaside kleebis ja kinnitage see
siseseadme sisepoolele.

AZAS140

2,9 kg

6.6.5
6.6.2

Teave külmaaine kohta

See toode sisaldab fluoritud kasvuhoonegaase. ÄRGE laske gaase
atmosfääri.
Külmaaine tüüp: R32

Külmaaine laadimine: ülespanekul

Vaadake "6.5.3 Külmaaine
skeem" leheküljel 16.

6.6.6

Globaalse soojenemise potentsiaali (GWP) väärtus: 675

torustiku

kontrollimine:

süsteemi

Vaakumrežiimi häälestussätte
aktiveerimine/deaktiveerimine

Kirjeldus
HOIATUS: KERGSÜTTIV MATERJAL
Seadmes olev külmaaine on vähesel määral tuleohtlik.
HOIATUS

Välisseadme sisemise külmaaine torustiku vaakumkuivatamiseks või
täielikuks taaslaadimiseks on vaja aktiveerida vaakumrežiim , mis
avab külmaaine ahela klapid, misjärel on võimalik vaakumkuivatust
ja külmaaine taaslaadimist nõuetekohaselt läbi viia.

Seadet tuleb hoida kohas, kus pole pidevalt töötavaid
süüteallikaid (näiteks lahtist leeki, töötavat gaasi- või
elektrikütte seadet).

Vaakumrežiimi aktiveerimiseks tehke järgmist.

HOIATUS

Vajutage lüliteid ja nuppe isoleermaterjalist vardaga (näiteks suletud
pastapliiatsiga), et vältida voolu all olevate osade puudutamist.

▪ ÄRGE TORGAKE LÄBI või põletage külmutusahela
osi.

Vaakumrežiimi aktiveerimiseks tuleb vajutada surunuppe BS*
trükkplaadil (A1P) ja jälgida tulemust 7-kohaliselt näidikult.

▪ ÄRGE KASUTAGE puhastusaineid või vahendeid
sulatuse kiirendamiseks, välja arvatud need, mis on
tootja poolt soovitatud.
▪ Võtke teadmiseks, et süsteemis olev külmaaine on
lõhnatu.

Paigaldusjuhend
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1

Kui seadme toide on sisse lülitatud, hoidke all surunuppu BS1 5
sekundi vältel.
Tulemus: Kui 7-kohaline näidik kuvab „2 0 0“, siis on
seadistusrežiim saavutatud.

2

Vajutage nuppu BS2, kuni kuvatakse leht 2–28.

3

Kui leht 2–28 on leitud, vajutage nuppu BS3 üks kord.

4

Määrake sätteks „1“, selleks vajutage nuppu BS2 üks kord.

5

Vajutage nuppu BS3 üks kord.

6

Kui näidiku vilkumine lakkab, vajutage nuppu BS3 uuesti, et
aktiveerida vaakumrežiim.
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6 Paigaldamine
Vaakumrežiimi deaktiveerimiseks tehke järgmist.

MÄRKUS

Pärast seadme laadimist või vakumeerimist deaktiveerige
vaakumrežiim, selleks seadistage uuesti tagasi säte „0“.

Euroopas kasutatakse hooldusintervalli välja selgitamiseks
süsteemi kogu jahutusaine koguse kasvuhoonegaasi
emissiooni (väljendatuna CO2 ekvivalendi tonnidena).
Järgige vastavat seadusandlust.

Pärast seadistamise lõpetamist pange oma kohale
elektroonikaploki kate ja paigaldage seadme esikate.

tagasi

Kasvuhoonegaaside emissiooni arvutamise meetod:
jahutusaine GWP-väärtus × kogu jahutusaine kogus [kg] /
1000

MÄRKUS
Seadme juures töötamise ajaks sulgege kõik välispaneelid,
välja arvatud elektriühenduste pesa teeninduskate.
Enne
seadme
toite
sisse
elektriühenduste pesa kate.

6.6.7

lülitamist

Täiemahuline külmaaine taaslaadimine
HOIATUS
▪ Kasutage lisamiseks ainult külmaainet R32. Muud
ained võivad põhjustada lämbumist ja hingamisraskusi.
▪ R32 sisaldab fluoritud kasvuhoonegaase. Globaalse
soojenemise potentsiaali (GWP) väärtus on 675. ÄRGE
LASKE sellel gaasil õhku sattuda.
▪ Külmaaine laadimisel kande alati kummikindaid ja
kaitseprille.
ETTEVAATUST
ÄRGE LAADIGE rohkem külmaainet, kui ette nähtud, et
vältida kompressori vigastamist.

Eeldus: Enne külmaaine täiemahulist taaslaadimist veenduge, et
süsteem on tühjaks pumbatud, välisseadmest väljaspool asuv
külmaaine torustik on üle kontrollitud (tehtud on lekketest ja
vaakumkuivatamine) ning välisseadme seespool asuvale külmaaine
torustikule on tehtud vaakumkuivatamine.
1

Kui pole juba tehtud (seadme vaakumkuivatamiseks),
aktiveerige vaakumrežiim (vaadake "6.6.6 Vaakumrežiimi
häälestussätte aktiveerimine/deaktiveerimine" leheküljel 18).

2

Ühendage külmaaine balloon vedela külmaaine sulgekraani
teenindusotsaku külge.

3

Avage vedela külmaaine sulgekraan.

4

Laadige kogu vajatav külmaaine kogus.

5

Deaktiveerige vaakumrežiim (vaadake "6.6.6 Vaakumrežiimi
häälestussätte aktiveerimine/deaktiveerimine" leheküljel 18).

6

Avage gaasilise külmaaine sulgekraan.

6.6.8
1

Fluoritud kasvuhoonegaaside etiketi
kinnitamine

Kinnitage etikett järgmisel viisil:
Contains fluorinated greenhouse gases

f

RXXX
1

f

Elektrijuhtmete ühendamine

6.7.1

Teave elektrijuhtmestiku ühendamise
kohta

Tüüpiline töövoog
Elektrijuhtmestiku
töödest.

paigaldamine

koosneb

2
3
4

Välisseadme elektrijuhtmestiku ühendamine.
Siseseadmete elektrijuhtmestiku ühendamine.
Elektritoite ühendamine.

6.7.2

Teave elektrisüsteemi vastavuse kohta

AZAS71M2V1B + AZAS100~140M7V1B
Seade vastab standardile EN/IEC 61000-3-12 (Euroopa/
rahvusvahelised tehnilised standardid määravad harmoniseeritud
voolu limiidid, mida toodavad seadmed, mis on ühendatud
üldkasutatava madalpingesüsteemidega sisendvooluga >16 A ja
≤75 A faasi kohta.).
AZAS100~140M7Y1B
Seade
vastab
standardi
EN/IEC
61000‑3‑2
(Euroopa/
Rahvusvaheline tehniline standard, mis määrab vooluharmooniliste
emissiooni lubatavad piirväärtused seadmetele, mis on ühendatud
avalikku madalpingesüsteemidega ja mille nimivool on ≤ 16 A faasi
kohta.) nõuetele.

6.7.3

Ettevaatusabinõud elektrijuhtmete
ühendamisel
TEAVE
Lugege lisaks järgmiste peatükkide ettevaatusabinõusid ja
nõudeid:

a

▪ Üldised ettevaatusabinõud
▪ Ettevalmistus

kg

c

OHT: ELEKTRILÖÖGIOHT

1 + 2 =

kg

d

HOIATUS

tCO2eq

e

Kui seadmega on kaasas mitmekeelne fluoritud
kasvuhoonegaaside etikett (vt lisatarvikud), eemaldage
vastavas keeles etikett ja kleepige see kohale a.
Tehases lisatud jahutusaine kogus: vt seadme andmeplaati
Täiendavalt lisatud jahutusaine kogus
Kogu jahutusaine kogus
Kogu jahutusaine koguse kasvuhoonegaaside emissioon
väljendatuna CO2 ekvivalendina tonnides
GWP = globaalse soojenemise potentsiaal
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järgmistest

Kontrollige, et toitesüsteemi pinge vastab seadme elektritoite
andmetele.

2 =

=

tavaliselt

1

b

1000

b
c
d
e

6.7

kg

GWP × kg

a

Kinnitage etikett välisseadme sisemusse. Selle jaoks on
elektriskeemil ettenähtud koht.

1 =

GWP: XXX

2

2

sulgege

Kasutage elektritoite kaablitena ALATI mitmesoonelisi
kaableid.
ETTEVAATUST
Seadmete
kasutamisel
rakendustes,
milles
on
temperatuuri häiresüsteem, soovitatakse ette näha
temperatuuri tõusu häire andmise viiteaeg pikkusega 10
minutit. Seade võib tavatöö ajal seiskuda mitmeks
minutiks, et teha seadme ülessulatamine või kui toimub
termostaadi seiskamise operatsioon.

Paigaldusjuhend
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6 Paigaldamine
Juhtme tüüp

HOIATUS

Kokkukeerutatud
kiudjuhe
kokkupressitava
kaablikingaga

Ärge vahetage omavahel toitejuhti L ja neutraalset juhti N.

6.7.4

Juhised elektrijuhtmestiku ühendamiseks

Paigaldusviis
cb

a

bc

B

B
a

Kasutamisel pidage kinni järgmistest nõuetest.
a Klemm

▪ Kiudjuhtmete kasutamisel kinnitage juhtmesoone traadikimbu otsa
kokkupressitav kaabliking. Lükake kokkupressitav kaabliking
juhtmesoonele kuni isolatsioonini ja kasutage kokkupressimiseks
selleks ette nähtud tange.

b Kruvi
c Lapikseib
O Lubatud
X Mittelubatud

b

Pingutusmomendid

a
a
b

Mõõt

Kiudjuhe
Kokkupressitav kaabliking

▪ Kasutage juhtmete ühendamiseks järgmisi viise.
Juhtme tüüp

Paigaldusviis
cb

Ühetraadilise
soonega juhe
A

A´

AA´

M4 (X1M)

1,2~1,8

M4 (maandus)

1,2~1,4

M5 (X1M)

2,0~3,0

M5 (maandus)

2,4~2,9

Kui juhtmete klemmidele ühendamiseks on vähe ruumi, kasutage
pressühendusega kaablikingasid.

c

a

Pingutusmoment (N•m)

a

a Keeratud ühetraadilise soonega juhe
b Kruvi
c Lapikseib

6.7.5

Juhtmestiku standardosade tehnilised andmed
Süsteemi osa

Toitekaabel

MCA

V1

(a)

71

100

17,5 A

21,8 A

Pingevahemik

140

100

28,3 A

27,6 A

14,6 A

220–240 V

Faaside arv

125+140
15,1 A

380–415 V

1~

Sagedus

3N~
50 Hz

Kaablisoonte suurused

Peavad vastama kohaldatavatele õigusaktidele

Sidekaablid

Kaabli minimaalne ristlõige 2,5 mm², sobiv pingele 230 V

Soovitatav kasutuskoha sulavkaitse

20 A

Rikkevoolukaitselüliti
(a)

6.7.6

Y1
125

25 A

32 A

16 A

Peavad vastama kohaldatavatele õigusaktidele

MCA = minimaalne ahela voolutugevus. Näidatud on maksimumväärtused (vaadake täpseid väärtusi sise- ja välisseadme komplekti tehniliste
andmete osast).

Elektrijuhtmestiku ühendamine
välisseadmele

3

Sidekaablite ja toiteahela ühenduste skeem on järgmine:

MÄRKUS
▪ Tehke
ühendused
vastavalt
elektriskeemile
(komplektis, asetseb hooldusluugi siseküljel).
▪ Veenduge, et elektrijuhtmestik EI takista hooldusluugi
taaspaigaldamist.
1

Eemaldage hooldusluuk. Vaadake jaotist "6.2.2 Välisseadme
avamiseks" leheküljel 11.

2

Eemaldage juhtmetelt isolatsioonkiht (20 mm).

a

b

a
b

Paigaldusjuhend

20

Eemaldage isolatsioonikiht kuni selle punktini
Liigne isolatsioonikihi eemaldamine võib põhjustada
elektrilööki või lekkimist.
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V1
1~50 Hz
220-240 V

Y1
3N~50 Hz
380-415 V
L1 L2 L3

Juhtmestiku
juhtimine läbi
korpuse

Valige üks 3 võimalusest:

3

c
d
b

b

1

L1 L2 L3 N

b
a

a

b
a

2
b
a

a - toitekaabel
b - sidekaabel
Ühendamine
korpuse raamiga

a

e

Kaablite läbijuhtimisel läbi korpuse võib
kasutada läbiviiguavas kaitsehülssi (kaabli
läbiviigumuhv PG).
Kui te läbiviigumuhvi ei kasuta, kaitske
juhtmed vinüülrüüsiga, et vältida
läbiviiguava teravate servade
sisselõikumist juhtmetesse.

a

a

I, II, III, IV
M, S
a
b
c
d
e

A B

Paaris-, kaksik-, kolmik- ja topeltkaksikühendus
Ülem, alam
Sidekaablid
Toitekaabel
Rikkevoolukaitselüliti
Sulavkaitse
Kasutajaliides

a

bc

d

e

A - välisseadmest seespool
B - välisseadmest väljaspool
a - juhe
b - puks

a

c - mutter
d - korpuse raam

b

e - kaitsekõri

100~140

71

6

Paigaldage hooldusluuk oma kohale. Vaadake
"6.8.2 Välisseadme sulgemine" leheküljel 22.

7

Ühendage toiteahelale rikkevoolukaitse ja kaitseseadmed.

6.8

Välisseadme paigaldamise
lõpuleviimine

6.8.1

Välisseadme paigaldamise lõpetustööd

c
c

c

c

1

d
d
e

d
e
f
a
b
c
d
e
f

d

Isoleerige ja kinnitage jahutusaine torud ja siseühenduse
kaablid järgmiselt:

c

f

Lülitusplokk
Sulgekraanide kinnitusplaat
Maandus
Kaabliside
Sidekaabel
Toitekaabel

4

Kinnitage kaablid (toitekaabel ja sidekaabel) kaablisidemetega
sulgekraani kinnitusplaadile ja juhtige juhtmestik alloleval
joonisel näidatud suunda mööda.

5

Juhtige juhtmestik läbi korpuse raami ja ühendage juhtmestik
läbiviigu ava juures raami külge.
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jaotist

a
b
f

d
e
a
b
c
d
e
f

2

Gaasitoru
Gaasitoru isolatsioon
Vaheühenduse kaabel
Vedelikutoru
Vedelikutoru isolatsioon
Viimistlusteip

Paigaldage hoolduskate.
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7 Kasutuselevõtt
6.8.2

Välisseadme sulgemine

7.2

Ettevaatusabinõud
kasutuselevõtmisel
TEAVE
Seadme esimesel käitamisperioodil võib nõutav toide olla
kõrgem, kui näidatud seadme andmeplaadil. Seda nähtust
põhjustab kompressor, mis vajab 50-tunnist sissetöötamise
perioodi enne, kui saavutab sujuva töötamise ja stabiilse
elektritarbimise.

3

1

MÄRKUS

2

Süsteem PEAB enne käivitamist olema toitevõrku
ühendatud vähemalt 6 tundi. Karteri küttekeha vajab aega,
et kompressor üles kütta, et vältida õlipuudust ja sellest
tingitud kompressori purunemist käivitamise ajal.

1×

MÄRKUS
Ärge kasutage seadet KUNAGI ilma termistorita ja/või
surveandurite/-lülititeta. See võib põhjustada kompressori
põlemist.

4

6.8.3

MÄRKUS

Kompressori isolatsioonitakistuse
mõõtmine

ÄRGE KÄIVITAGE seadet, enne kui külmaaine torustik on
täielikult paigaldatud (muidu kompressor puruneb).

MÄRKUS

MÄRKUS

Kui
pärast
paigaldamist
koguneb
külmaaine
kompressorisse, võib isolatsioonitakistus läbi pooluste
langeda, kuid kui see on vähemalt 1 MΩ, siis seade ei saa
vigastada.

Jahutusrežiim. Tehke katsekäivitus jahutusrežiimis, nii et
saaks avastada sulgekraanid, mis ei avane. Isegi kui
kasutajaliides oli seadistatud kütterežiimi, töötab seade
jahutusrežiimis 2 kuni 3 minutit (kuigi kasutajaliides näitab
kütmise ikooni) ja seejärel lülitub automaatselt kütterežiimi.

▪ Kasutage isolatsiooni mõõtmiseks megerit pingega
500 V.

MÄRKUS

▪ Ärge kasutage megerit, mis on ette nähtud madalpinge
ahelate mõõtmiseks.
1

Mõõtke ära poolustevahelise isolatsioonitakistus.
Takistus

2

≥ 1 MΩ

Isolatsioonitakistus on nõuetekohane.
Lisatoiminguid pole vaja teha.

< 1 MΩ

Isolatsioonitakistus pole nõuetekohane.
Tehke järgmised toimingud.

vaadake

HOIATUS

Hinnang

Kui siseseadme paneelid pole veel paigaldatud,
kontrollige, et pärast katsekäivitust on toide olekus
VÄLJAS. Selleks lülitage süsteem kasutajaliidese kaudu
olekusse VÄLJAS. ÄRGE KATKESTAGE toidet ahela
lülitite seadmisega olekusse VÄLJAS.

Lülitage toide SISSE ja oodake 6 tundi.
Tulemus: Kompressor soojeneb üles ja aurustab kogu
kompressorisse jäänud külmaaine.

3

Kui
seade
katsekäivitusel
ei
tööta,
"7.5 Katsekäivituse rikkekoodid" leheküljel 23.

Mõõtke poolustevahelist isolatsioonitakistust uuesti.

7

Kasutuselevõtt

7.1

Ülevaade: kasutuselevõtt

7.3

Esmase kasutuselevõtu eelne
kontrollnimekiri

ÄRGE KASUTAGE süsteemi, enne kui kontrollnimekirja toimingute
kohta on antud hinnang KORRAS.
Lugege läbi kõik paigaldaja viitejuhendis esitatud
paigaldusjuhised.
Siseseadmed on nõuetekohaselt paigaldatud.

Selles peatükis kirjeldatakse, mida peate tegema ja teadma
süsteemi käivitamiseks pärast paigaldamist.

Kui on kasutusel kaugjuhitav kasutajaliides: siseseadme
ehispaneel koos infrapuna vastuvõtjaga on paigaldatud.
Välisseade on õigesti paigaldatud.

Tüüpiline töövoog
Kasutuselevõtmine koosneb tavaliselt järgmistest etappidest:
1
2

Esmase kasutuselevõtu eelse kontrollnimekirja ülevaatus.
Süsteemi katsekäivituse läbiviimine.

Vastavalt sellele dokumendile ja kohaldatavatele
õigusaktidele tehakse järgmised objekti juhtmestustööd.
▪ Objekti toitekilbi ja välisseadme vahel
▪ Välis- ja siseseadme (ülem) vahel
▪ Siseseadmete vahel
Faase ei puudu ja need pole omavahel vahetatud.
Süsteem on korralikult maandatud ja maandusklemmid
kinnitatud.

Paigaldusjuhend
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7 Kasutuselevõtt
#

Kaitsmed või lokaalselt paigaldatud kaitseseadised on
paigaldatud vastavalt sellele dokumendile ja puuduvad
nende möödaviigud.

3

Toiming

Tulemus

Valige Katsekäivitus.

Service Settings

Toitepinge vastab seadme andmesildil olevale pingele.
Lülituskarbis PUUDUVAD lahtised
kahjustunud elektrikomponendid.

ühendused

1/3

Test Operation
Maintenance Contact
Field Settings
Demand
Min Setpoints Differential
Group Address

või

Return

4

Kompressori isolatsioonitakistus on nõuetekohane.

Vajutage.

Setting

Avamenüüs kuvatakse
Katsekäivitus.

Sise- ja välisseadme sees PUUDUVAD kahjustunud
komponendid ja kokkusurutud torud.

Cool

EI esine jahutusaine lekkeid.
TestReturn
Operation

Paigaldatud on õige suurusega torud ja torud on
korrektselt isoleeritud.

5

Sulgemiskraanid (gaas ja vedelik) on välisseadmel
täielikult avatud.

7.4

Katsekäivituse toimingud

See töö tuleb teha vaid siis, kui paigaldatakse kasutajaliides
BRC1E52.
▪ Kui
paigaldatakse
paigaldusjuhendit.

BRC1E51,

▪ Kui
paigaldatakse
kasutusjuhendit.

BRC1D,

vaadake

Kontrollige töötamist 3 minuti jooksul.

4

Kontrollige õhuvoolu suunamist.
#

kasutajaliidese

Toiming
Vajutage.

Return
Return

Ärge katkestage katsekäivitust.

2

Valige Asend 0.

Tagavalgus. Kasutajaliidese lülitamisel SEES/VÄLJAS ei
pea tagavalgus süttima. Muudel juhtudel peab see süttima.
Nupu vajutamisel süttib tagavalgus 30 sekundiks.
3

Vahetage asendit.

Toiming

A

B

4

5

Sulgege teeninduskate, et vältida elektrilööke.

3

Enne käivitamist lülitage toide asendisse SEES
vähemalt 6 tunniks, et kaitsta kompressorit.

4

Seadke seade kasutajaliidese abil jahutusrežiimi.

Vajutage.

1

1

Hoidke nuppu all
4 sekundit.

2

Valige Katsekäivitus.

Tulemus
Kuvatakse menüü
Hoolduse sätted.

Service Settings

Return

Liikuge avamenüüsse.

Hoidke nuppu all
4 sekundit.

Kuvatakse avamenüü.

3

Set to

28°C

Kuvatakse menüü
Hoolduse sätted.

1/3

Test Operation
Maintenance Contact
Field Settings
Demand
Min Setpoints Differential
Group Address

Tulemus
Cool

2

Kui siseseadme õhuvoolu
laba liigub, siis on asendi
valimine KORRAS.

Toiming

Alustage katsekäivitust.
Toiming

Setting

Lõpetage katsekäivitus.
Nr

2

Direction
Position 0

Kui see ei liigu, siis pole
asendi valimine KORRAS.

Avage vedela külmaaine sulgekraan (A) ja gaasilise
külmaaine sulgekraan (B), selleks eemaldage spindli
kate ja keerake kraan vastupäeva kuuskantvõtmega
kuni piirasendini.

#

Setting

Air Volume/direction

Return
Return

Tehke sissejuhatavad toimingud.
Nr

2

Direction
Position 0

Air Volume
Low

TEAVE

1

Tulemus
Air Volume/direction
Air Volume
Low

kasutajaliidese

MÄRKUS

1

Katsekäivitus algab.

3

1
vaadake

Hoidke nuppu all
10 sekundit.

Setting

7.5

Vajutage.

Setting

Seade naaseb tavatööle ja
kuvatakse avamenüü.

Katsekäivituse rikkekoodid

Kui välisseadme paigaldus POLE NÕUETEKOHANE, siis võidakse
kasutajaliidesel kuvada rikkekoode.
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8 Kasutajale üleandmine
Rikkekood
Kuva puudub
(määratud
hetketemperatuuri ei
kuvata)

MÄRKUS

Võimalik põhjus
▪ Juhtmestikus on katkestus või on
juhtmed valesti ühendatud (toite ja
välisseadme vahel, välisseadme ja
siseseadmete vahel, siseseadme ja
kasutajaliidese vahel).

Euroopas kasutatakse hooldusintervalli välja selgitamiseks
süsteemi kogu jahutusaine koguse kasvuhoonegaasi
emissiooni (väljendatuna CO2 ekvivalendi tonnidena).
Järgige vastavat seadusandlust.
Kasvuhoonegaaside emissiooni arvutamise meetod:
jahutusaine GWP-väärtus × kogu jahutusaine kogus [kg] /
1000

▪ Välisseadme juhtploki (PCB) kaitse on
läbi põlenud.
E3, E4 või L8

▪ Sulgekraanid on suletud asendis.
▪ Õhu sissevõtublokeeritud.

E7

või

väljundrest

on

Ülevaade: hooldus ja teenindus

9.1

Selles peatükis on järgmine teave.

Kolmefaasilise toite ahelas puudub üks
faas.

▪ Välisseadme iga-aastane hooldamine

Märkus: Süsteemi ei saa kasutada.
Lülitage toide olekusse VÄLJAS, kontrollige
juhtmestik üle ja vahetage kaks või kolm
juhet.

Ettevaatusabinõud hooldustöödel

9.2

OHT: ELEKTRILÖÖGIOHT

L4

Õhu sissevõtu- või väljundrest on
blokeeritud.

U0

Sulgekraanid on suletud asendis.

U2

▪ Faasidevaheline pinge asümmeetria.

MÄRKUSElektrostaatiline lahenduse oht

▪ Kolmefaasilise toite ahelas puudub üks
faas. Märkus: Süsteemi ei saa kasutada.
Lülitage
toide
olekusse
VÄLJAS,
kontrollige juhtmestik üle ja vahetage
kaks või kolm juhet.

Enne seadme hooldamist või teenindamist puudutage
seadme metallosa staatilise elektri eemaldamiseks ja
trükkplaadi kaitsmiseks.

U4 või UF

OHT: PÕLETUSOHT

Seadmete vaheline juhtmestik on valesti
ühendatud.

UA

Välis- ja siseseade ei ühildu.
MÄRKUS

9.2.1

Inverteri osade teenindamise korral.
1

Ärge kohe pärast toite välja lülitamist elektriliste osade pesa
kaant avage, vaid oodake 10 minutit.

2

Mõõtke testriga klemmiliistul olevate pingeklemmide vaheline
pinge ja veenduge, et toide on välja lülitatud. Peale selle
mõõtke testriga alloleval joonisel näidatud kohtade vaheline
pinge ja kinnitage, et toiteahela kondensaatorite pinge on alla
50 V DC.

▪ Selle seadme faasijärjestuse kontrollrelee hakkab tööle
siis, kui seade käivitub. Seetõttu ei toimu
faasijärjestuse kontrollimine seadme tavatöö ajal.
▪ Faasijärjestuse kontrollrelee on ette nähtud seadme
seiskamiseks, kui ilmneb hälve käivitamise ajal.
▪ Kui faasijärjestuse kontrollrelee tuvastab
vahetage 2 faasi 3-st omavahel (L1, L2 ja L3).

8

Elektrilöögiohtude vältimine

V1

A1P

Kasutajale üleandmine

▪ Veenduge, et kasutajal on trükitud dokumendid ja paluge tal need
hilisemaks vaatamiseks alles hoida. Teavitage kasutajat, et ta
leiab täieliku dokumentatsiooni URL-aadressilt, mida on mainitud
selles juhendis eespool.

3

Juhtploki trükkplaadi (PCB) vigastamise vältimiseks puudutage
enne liitmike pesast välja tõmbamist või nende pessa
ühendamist värvkatteta metallosi, et kõrvaldada staatiline
elekter.

4

Enne inverteri hooldamist ühendage lahti välisseadme
ventilaatori mootorite ühendusliitmikud. Ärge puudutage pinge
all olevaid osi. (Kui ventilaator tugeva tuulega pöörlema hakkab,
võib see salvestada elektrilaengu kondensaatoris või toiteahela
osades ja põhjustada elektrilöögi.)

Hooldus ja teenindus
MÄRKUS
Hooldust peab
hooldusesindaja.

Ühendusliitmikud
tegema

volitatud

paigaldaja

või

Me soovitame teha hooldust vähemalt kord aastas. Samas
rakenduvad
seadused
võivad
nõuda
lühemat
hooldusintervalli.

Paigaldusjuhend
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C+
C–

▪ Selgitage kasutajale, kuidas süsteemi õigesti kasutada ja mida tal
tuleb teha probleemide korral.
▪ Näidake kasutajale, mida ta saab ise seadme korrashoiuks teha.

C+
C–

Kui proovikäivitused on tehtud ja seade töötab korrektselt,
veenduge, et kasutaja mõistaks järgmist:

9

Y1

hälbe,

X106A ahelas M1F
X107A ahelas M2F

5

Pärast hooldustööde lõpetamist ühendage ühendusliitmik
uuesti. Muidu kuvatakse rikkekood E7 ja seade ei hakka tööle.

Lisaandmete saamiseks vaadake seadme hoolduspaneeli taga
olevat elektriskeemi.

AZAS71~140M_V1+Y1
Sky Air Active-series
4P486048-1A – 2017.08

10 Veatuvastus
6

Ärge mingil juhul ühendage toitekaableid kompressorite külge
(U, V, W). See võib põhjustada kompressori läbipõlemise.

9.3

11

Toote kasutuselt
kõrvaldamine

Välisseadme iga-aastase hoolduse
kontrolltoimingud

MÄRKUS
Ärge püüdke süsteemi ise lahti võtta, sest süsteemi
lahtivõtmisele, külmaaine, õli ja muude osade
käsitsemisele on kehtestatud seaduslikud eeskirjad.
Seadmeid tuleb käidelda eriettevõttes, et neid
taaskasutada, ümber töödelda ja taastada.

Kord aastas kontrollige järgmist.
▪ Välisseadme soojusvaheti.
Välisseadme soojusvaheti võib tolmu, mustuse, puulehtede jne tõttu
ummistuda. Soojusvahetit on soovitatav kord aastas puhastada.
Ummistunud soojusvaheti võib tingida liiga madala rõhu või liiga
kõrge rõhu, mis halvendab töövõimet.

11.1

Ülevaade: tootest vabanemine

Tüüpiline töövoog

10

Veatuvastus

10.1

Ülevaade: veatuvastus

Süsteemi utiliseerimisel tuleb tavaliselt teha järgmised toimingud.
1
Süsteemi tühjakspumpamine.
2
Süsteemi üleandmine spetsialiseeritud käitlusettevõttele.
TEAVE

Rikete korral tehke järgmist.

Täpsemat teavet vaadake hooldusjuhendist.

▪ Vaadake "7.5 Katsekäivituse rikkekoodid" leheküljel 23.
▪ Vaadake teenindusjuhendit.
Selles jaotises on kasulik teave mõnede seadmel ilmneda võivate
rikete diagnoosimise ja kõrvaldamise kohta. Tõrkeotsingu ja
remondiga seotud töid võib teha vaid paigaldaja või
teenindustöötaja.

11.2

Seade on varustatud automaatse tühjakspumpamise funktsiooniga,
mille abil saate süsteemi kogu külmaaine koguda välisseadmesse.
MÄRKUS

Enne veatuvastust

Välisseade on varustatud madala rõhu lülitiga või madala
rõhu anduriga, et kaitsta kompressorit selle VÄLJA
lülitumise eest. ÄRGE MINGIL JUHUL lühistage madala
rõhu lülitit tühjakspumpamise ajal.

Vaadake seade põhjalikult üle ja otsige silmaga nähtavaid defekte,
nagu lahtised ühendused või katkised juhtmed.

10.2

Ettevaatusabinõud veaotsingul

Tühjakspumpamine

11.3

Tühjakspumpamine

HOIATUS
OHT: PLAHVATUSOHT

▪ Kui kontrollite seadme lülituskarpi, veenduge alati, et
seade ei ole ühendatud vooluvõrku. Lülitage välja
vastavad kaitselülitid.

Pump ei tööta – Külmaaine lekib. Kui soovite süsteemi
pumba abil tühjendada ja selles on külmaaine ahela leke,
siis võtke arvesse järgmist.

▪ Ohutusseadme aktiveerumisel peatage seade ja uurige
enne ohutusseade lähtestamist, mis see aktiveerus.
ÄRGE kunagi eirake ohutusseadmeid ega muutke
nende väärtusi muudele väärtustele kui tehase
vaikesätted. Kui probleemi põhjust ei õnnestu
tuvastada. helistage edasimüüjale.

▪ ÄRGE kasutage pumba automaatfunktsiooni, millega
saate
suunata
kogu
süsteemi
külmaaine
välisseadmesse. Võimalik tagajärg: Kompressor võib
sisse sattunud õhu tõttu ise süttida ja plahvatada.
▪ Kasutage eraldi taastesüsteemi,
kompressor EI PEA tööle hakkama.

OHT: ELEKTRILÖÖGIOHT
HOIATUS
Vältige termilise katkesti soovimatust lähtestamisest
tingitud ohte: see seade EI tohi saada toidet välise
lülitusseadme kaudu, nagu taimer, ega olla ühendatud
vooluringega, mida regulaarselt SISSE ja VÄLJA
lülitatakse.

nii

et

seadme

1

Lülitage toide SISSE.

2

Veenduge, et vedela külmaaine sulgekraan ja gaasilise
külmaaine sulgekraan on avatud.

3

Hoidke tühjakspumpamise nuppu (BS2) all vähemalt
8 sekundit. BS2 asub välisseadme trükkplaadil (vaadake
elektriskeemi).
Tulemus: Kompressor ja välisseadme ventilaator käivituvad
automaatselt ja siseseadme ventilaator võib käivituda
automaatselt.

OHT: PÕLETUSOHT
4

Sulgege vedela külmaaine sulgekraan umbes 2 minuti
möödumisel kompressori käivitamisest. Kui see pole täielikult
suletud kompressori töötamise ajal, siis süsteemi ei saa tühjaks
pumbata.

5

Kui kompressor seiskub (pärast 2 kuni 5 minuti möödumist)
sulgege gaasilise külmaaine sulgekraan pärast 3 minuti
möödumist kompressori seiskumisest.
Tulemus: Tühjakspumpamine on lõpetatud. Kasutajaliides võib
kuvada „ “ ja siseseadme pump võib jätkata töötamist. See
POLE rike. Seade EI käivitu ka siis kui vajutate kasutajaliidesel
nuppu SEES. Seadme taaskäivituseks seadke toitelüliti
asendisse VÄLJAS ja seadke seejärel uuesti asendisse SEES.
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11 Toote kasutuselt kõrvaldamine
6

Lülitage toitelüliti asendisse VÄLJAS.
MÄRKUS
Enne seadme taaskäivitamist veenduge, et mõlemad
sulgekraanid on uuesti avatud.

Paigaldusjuhend
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12 Tehnilised andmed

12

Tehnilised andmed

Värskeim tehniliste andmete alamkogum on saadaval piirkondlikul Daikin veebilehel (avalikult ligipääsetav). Värskeim tehniliste andmete
täielik kogum on saadaval Daikin suhtevõrgus (vajalik autentimine).

12.1

Ülevaade: Tehnilised andmed

Selles peatükis on järgmine teave.
• Nõutavad hooldusvahed
• Torustiku skeem
• Elektriskeem

Nõutavad hooldusvahed: Välisseade

12.2

Alloleval joonisel on näidatud imiava poole hooldusvahe põhineb temperatuuril 35°C DB ja jahutusel. Hooldusvahet
tuleb suurendada järgmistel juhtudel.

Imiava poolel

▪ Imiava poole temperatuur on sellest temperatuurist sageli kõrgem.
▪ Kui välisseadmete soojuskoormus võib sageli ületada maksimaalset tootlust.
Arvestage seadmete paigaldamisel tehtavate torutöödega. Kui teie seadmete paigutusskeem ei vasta ühelegi
allpool esitatud paigutusskeemile, pöörduge edasimüüja poole.

Väljundava poolel

Üksikseade (

) | Seadmete üksikrida (

)
A~E

eB
E

eD

e

C
c HU

D

b

B

HB

a
HD

c

d

e

eB

eD

—

≥100

A, B, C

—

≥250 ≥100 ≥100

B, E

—

≥100

≥1000

≤500

A, B, C, E

—

≥250 ≥150 ≥150

≥1000

≤500

D

—

≥500

D, E

—

≥500 ≥1000 ≤500

B, D

—

B, D, E

HB<HD

≥100

≥500

HB≤½HU

≥250

≥750 ≥1000 ≤500

½HU<HB≤HU

≥250

≥1000 ≥1000 ≤500

HB>HD

HD≤½HU

≥100

≥1000 ≥1000

≤500

½HU<HD≤HU

≥200

≥1000 ≥1000

≤500

≥1000

≤500

E

c HU

b

B

HB

≥100

A, B, C

—

≥250 ≥300 ≥1000

A, B, C, E

—

≥250 ≥300 ≥1000

D

—

≥1000

D, E

—

≥1000 ≥1000 ≤500

B, D

HD>HU

≥300

≥1000

HD≤½HU

≥250

≥1500

½HU<HD≤HU

≥300

≥1500

HB<HD

HB≤½HU

≥300

≥1000 ≥1000 ≤500

½HU<HB≤HU

≥300

≥1250 ≥1000 ≤500

HD≤½HU

≥250

≥1000 ≥1000

≤500

½HU<HD≤HU

≥300

≥1000 ≥1000

≤500

B, D, E

HB>HU

d
HD

1

HD>HU

≥100

D

b

B

A

e
C

(mm)
a

HB>HU

d

eB
eD

HB HD HU

a

HB>HD
A

1+2

HD>HU
A, B, C, D
E
a, b, c, d, e
eB
eD
HU
HB, HD
1
2

Takistused (seinad/piirdepaneelid)
Takistus (katus)
Minimaalne teenindusvahemik seadme ja takistuste A, B, C, D ja E vahel
Maksimaalne vahekaugus seadme ja takistuse E serva vahel, takistuse B suunas
Maksimaalne vahekaugus seadme ja takistuse E serva vahel, takistuse D suunas
Seadme kõrgus
Takistuste B ja D kõrgus
Tihendage alusraami põhi, et vältida väljuva õhu voolamist tagasi imipoolele läbi seadme põhja.
Paigaldada tohib kuni kaks seadet.
Pole lubatud
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12 Tehnilised andmed
Mitu seadmete rida (

)
≥100

≥100

≥100

≥2000

HB HU

b (mm)

HB≤½HU

b≥250

½HU<HB≤HU

b≥300

≥100

HB>HU

HB
b

≥100
≥3000

≥200
≥1000

≥250

≥250

HU

Mitmekorruseline seadmete kogum (max 2 korrust) (

≥1500

)
A2

A1

≥100

≥100

A2

A2
≥500

≥500
≥300

≥1000

B1

B2
≥100

≥100

B2

B2
≥100

≥100
≥300

≥1000

(A1) Kui on oht dreenimistorustiku tilkumisele ja külmumisele ülemiste ja alumiste seadmete vahel…
(A2) Sellisel juhul paigaldage ülemiste ja alumiste seadmete vahele katus. Paigaldage ülemine seade piisavalt kõrgele alumisest seadmest, et
vältida jää kogunemist ülemise seadme põhjaplaadile.
(B1) Kui pole ohtu dreemistorustiku tilkumisele ja külmumisele ülemiste ja alumiste seadmete vahel…
(B2) Siis pole katuse paigaldamine nõutav, kuid tihendage ülemise ja alumise seadme vahe, et vältida väljuva õhu voolamist tagasi imipoolele
läbi seadme põhja.

A1=>A2

B1=>B2

12.3

Torustiku skeem: Välisseade
Tagasilöögiklapp
Suruõhu kaitseventiil
sv

Elektromagnetklapp
Radiaator (PSB)
Kapillaartoru
LPS

Elektrooniline paisuklapp

HPS

4-suunaline ventiil

A
Kõrge rõhu lüliti

B

LPS
Laadimisotsak/Teenindusotsak (ühenduskoonusega
5/16")
Sulgekraan

Madala rõhu lüliti
Kompressori akupaak

Soojusvaheti

Filter

Paigaldusjuhend

28

AZAS71~140M_V1+Y1
Sky Air Active-series
4P486048-1A – 2017.08

12 Tehnilised andmed
Kompressor
Jaotur

A

Paigaldise torustik (vedel külmaaine: koonusliidetega
Ø9,5)

B

Paigaldise torustik (gaasiline külmaaine:
koonusliidetega Ø15,9)

Vedela külmaaine mahuti

Kütmine
Jahutus
Koonusliide

12.4

Elektriskeem: Välisseade

Elektriskeem antakse seadmega kaasa ja see asub teenindusluugi
sisepoolel.

(4) Tähiste selgitus

(1) Ühendusskeem

Legend

Tähiste selgitus

Tõlge eesti keelde

English

English

Tõlge eesti keelde

Field supply

Paigaldise elektritoide

Connection diagram

Ühendusskeem

Optional

Lisavarustus

Only for ***

Ainult *** jaoks

Part n°

Osa nr

See note ***

Vaadake märkust ***

Description

Nimetus

Outdoor

Õues

Indoor

Ruumis

Upper

Ülatase

Lower

Alatase

Fan

A1P

Trükkplaat (emaplaat)

A2P

Trükkplaat (võrgumüra filter)

BS1~BS3 (A1P)

Surunupp-lüliti

Ventilaator

C1~C5 (A1P) (Y1
ainult)

Kondensaator

ON

SEES

DS1 (A1P)

DIP-lüliti

OFF

VÄLJAS

E1H

Põhjaplaadi kütteseade (lisavarustus)

F*U

Kaitse

HAP (A1P)

Valgusdiood (hoolduse märgutuli on
roheline)

K1M, K3M (A1P) (Y1
ainult)

Magnetkontaktor

K1R (A1P)

Magnetrelee (Y1S)

K2R (A1P)

Magnetrelee (Y2S)

K4R (A1P)

Magnetrelee (E1H)

K10R, K13R~K15R
(A1P)

Magnetrelee

Liitmik

K11M (A1P) (V1
ainult)

Magnetkontaktor

Sise-/välisseadme sideühendus

L1R (Y1 ainult)

Reaktor

M1C

Kompressori mootor

M1F~M2F

Ventilaatori mootor

PFC (A1P) (V1 ainult)

Võimsusteguri parandusplokk

PS (A1P)

Impulsstoiteplokk

Q1DI

Rikkevoolukaitselüliti (30 mA)

Q1E

Ülekoormuskaitseplokk

R1~R8 (A1P) (Y1
ainult)

Takisti

Lisavarustus
Lülitusplokk

R1T

Termotakisti (õhk)

Trükkplaat

R2T

Termotakisti (väljalase)

R3T

Termotakisti (imemine)

R4T

Termotakisti (soojusvaheti)

Vaadake lülitite BS1~BS3 ja lüliti DS1 kasutamist
elektriskeemi kleebiselt (esipaneeli tagaküljel).

R5T

Termotakisti (keskmine soojusvaheti)

R6T

Termotakisti (vedel külmaaine)

2

Ärge lühistage töötamise ajal kaitsseadiseid S1PH S1PL ja
kaitseseadist Q1E.

R7T

Termotakisti (ribi)

3

Ühendamist klemmliistudele X6A, X28A ja klemmliistule X77A
vaadake kombinatsioonide tabelist ja lisavarustuse
kasutusjuhendist.

R8 (A1P) (V1 ainult)

Takisti

RC (A1P) (Y1 ainult)

Signaali vastuvõtja

S1PH

Kõrge rõhu lüliti

S1PL

Madala rõhu lüliti

(2) Ühendusskeem
English

Tõlge eesti keelde

Layout

Ühendusskeem

Front

Ees

Back

Taga

Position of compressor terminal

Kompressorjaam asetus

(3) Märkused
English

Tõlge eesti keelde
Märkused

Notes
X1M

Maandusjuhtmestik
Paigaldise elektritoide

1

Erinevad juhtmestamise
võimalused
Kaitsemaandus
Paigaldise juhe
Mudelist sõltuv juhtmestik

MÄRKUSED.
1

4

Värvused: BLK: must, RED: punane, BLU: sinine, WHT:
valge, GRN: roheline
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13 Sõnastik
Väljavarustus
Daikin valmistatud varustus, mida võib tootega
kombineerida vastavalt kaasasolevatele dokumentidele.

SEG1~SEG3

7-kohaline näidik

TC1 (A1P) (V1 ainult)

Signaali ülekandeahel

TC (A1P) (Y1 ainult)

Signaali ülekandeahel

V1 (V1 ainult)

Varistor

V1D (A1P) (V1 ainult)

Diood

V1D~V2D (A1P) (Y1
ainult)

Diood

V*R (V1 ainult)

Dioodide moodul

V1R, V2R (A1P) (Y1
ainult)

Dioodide moodul

V3R~V5R (A1P) (Y1
ainult)

IGBT-transistor toitemoodul

X1M

Klemmliist

Y1E~Y3E

Elektrooniline paisuklapp

Y1S~Y2S

Magnetklapp (4-suunaline ventiil)

Z*C

Mürafilter (ferriitsüdamik)

Z*F

Mürafilter

L*, L*A, L*B, NA, NB,
E*, U, V, W, X*A
(A1P~A2P)

Liitmik

13

Sõnastik

Edasimüüja
Toote levitaja.
Volitatud paigaldaja
Tehniliste oskustega
paigaldama.

isik,

kes

on

volitatud

toodet

Kasutaja
Isik, kes on toote omanik ja/või kasutab toodet.
Rakenduvad seadused
Kõik rahvusvahelised, Euroopa, riiklikud ja kohalikud
direktiivid, seadused, regulatsioonid ja/või koodeksid, mis
on konkreetse toote või kasutusala puhul asjakohased või
rakenduvad.
Teenindusettevõte
Kvalifitseeritud ettevõte, kes võib teostada ja koordineerida
seadmele vajalikke hooldustöid.
Paigaldusjuhend
Juhiseid sisaldav juhend, mis on mõeldud konkreetsele
tootele või rakendusele ja milles kirjeldatakse selle
paigaldamist, konfigureerimist ja hooldamist.
Kasutusjuhend
Juhiseid sisaldav juhend, mis on mõeldud konkreetsele
tootele või rakendusele ja milles selgitatakse selle
kasutamist.
Hooldusjuhised
Juhiseid sisaldav juhend, mis on mõeldud konkreetsele
tootele või rakendusele ja mis selgitab (kui asjakohane)
toote või rakenduse paigaldamist, konfigureerimist,
kasutamist ja/või hooldamist.
Lisatarvikud
Sildid, käsiraamatud, infolehed ja varustus, mis on tootega
kaasas ja mida peab paigaldama vastavalt kaasasolevatele
dokumentidele.
Lisavarustus
Varustus, mille on Daikin valmistanud või heaks kiitnud ning
mida võib tootega kombineerida vastavalt kaasasolevatele
dokumentidele.
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