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1 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 AINULT selleks
volitatud paigaldaja.

1.1.1 Hoiatuste ja sümbolite tähendus

OHT

See sümbol tähistab olukorda, mis lõpeb surma või
vigastusega.

OHT: ELEKTRILÖÖGIOHT

See sümbol tähistab olukorda, mis võib lõppeda
elektrilöögiga.

OHT: PÕLETUSOHT

See sümbol tähistab olukorda, mis võib lõppeda
äärmuslikult kõrgest või madalast temperatuurist
põhjustatud põletusega.

OHT: PLAHVATUSOHT

Näitab olukorda, mis võib lõppeda plahvatusega.

HOIATUS

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

HOIATUS: KERGSÜTTIV MATERJAL

ETTEVAATUST

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

MÄRKUS

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

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.
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1.2 Kasutajale
▪ Kui te POLE KINDEL, kuidas seadet kasutada, küsige juhiseid

oma paigaldajalt.

▪ Seda seadet tohivad kasutada lapsed, kes on vähemalt 8-
aastased ja vanemad ning piiratud füüsiliste, sensoorsete või
vaimsete võimete või väheste kogemuste ja teadmistega isikud,
kui nad tegutsevad nende ohutuse eest vastutava isiku järelevalve
või juhendamise all, kasutades seadet turvalisel viisil ning mõistes
kaasnevaid ohte. Lapsed EI tohi selle seadmega mängida. ÄRGE
lubage lastel seadet ilma järelevalveta puhastada ega hooldada.

HOIATUS

Elektrilöögi või tulekahju ennetamiseks:

▪ ÄRGE loputage seadet.

▪ ÄRGE kasutage seadet märgade kätega.

▪ ÄRGE asetage seadmele vett sisaldavaid esemeid.

MÄRKUS

▪ ÄRGE asetage seadmele mingeid esemeid ega
vahendeid.

▪ ÄRGE astuge, istuge ega seiske seadme peal.

▪ Seadmetel on järgmine sümbol:

See tähendab, et elektrilisi ja elektroonilisi seadmeid EI TOHI
panna sorteerimata olmeprügi hulka. ÄRGE PÜÜDKE süsteemi
ise lahti võtta, süsteemi lahtivõtmisel, külmaaine, õli ja muude
osade käsitsemisel tuleb järgida kehtestatud eeskirju.
Seadmeid tuleb käidelda eriettevõttes, et neid taaskasutada,
ümber töödelda ja taastada. Nõuetekohase jäätmekäitlusega
aitate kaitsta keskkonda võimalike kahjulike mõjude eest ja
inimeste tervist. Lisateabe saamiseks pöörduge oma paigaldaja
või kohaliku omavalitsuse poole.

▪ Toiteelementidel on järgmine sümbol:

See tähendab, et toiteelemente ei tohi panna sorteerimata
olmeprügi hulka. Kui selle sümboli kohal on keemilise elemendi
tähis, siis tähendab see, et patarei sisaldab raskemetalle üle
teatud kontsentratsiooni.
Võimalikud keemilise elemendi sümbolid on: Pb: plii (>0,004%).
Kasutatud toiteelemente tuleb käidelda eriettevõttes, et neid
elemente saaks taaskasutada. Kasutatud toiteelementide
nõuetekohase jäätmekäitlusega aitate kaitsta keskkonda
võimalike kahjulike mõjude eest ja inimeste tervist.

1.3 Paigaldajale

1.3.1 Üldine
Kui te pole kindel, kuidas seadet paigaldada või kasutada, küsige
juhiseid oma edasimüüjalt.

MÄRKUS

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.

HOIATUS

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,...).

HOIATUS

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

OHT: PÕLETUSOHT

▪ 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.

▪ 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.

ETTEVAATUST

ÄRGE puudutage õhu sissevõtuava ja seadme
alumiiniumribisid.

MÄRKUS

▪ ÄRGE asetage seadmele mingeid esemeid ega
vahendeid.

▪ ÄRGE astuge, istuge ega seiske seadme peal.

MÄRKUS

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

Seadmele tuleb sisse seada riiklike eeskirjadega kehtestatud päevik,
milles on esitatud vähemalt järgmised andmed: hooldusalane teave,
remonditööd, testimistulemused, ooteperioodid jne.

Seadme juures, ligipääsetavas kohas, PEAB OLEMA saadaval
järgmine teave.

▪ Juhised selle kohta, kuidas süsteem seisata hädaolukorra puhul

▪ Tuletõrje, politsei ja kiirabi aadress

▪ Päevase ja öise aja kohta kehtivad telefoninumbrid abi
kutsumiseks

Euroopa riikide jaoks on päeviku koostamise juhised esitatud
standardis EN378.

1.3.2 Paigalduskoht
▪ Jätke seadme ümber piisavalt ruumi hooldamiseks ja õhuringluse

tagamiseks.

▪ Veenduge, et paigalduskoht taluks seadme kaalu ja vibratsiooni.

▪ Veenduge, et piirkond on ventileeritud. ÄRGE pange
õhutusavadesse mingeid esemeid.

▪ Veenduge, et seade oleks tasane.

ÄRGE paigaldage seadet järgmistesse kohtadesse:
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▪ Potentsiaalselt plahvatusohtlikesse keskkondadesse.

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

▪ 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.

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

MÄRKUS

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

MÄRKUS

Veenduge, et objekti torustik ja ühendused EI PÕHJUSTA
seadmetele mehaanilisi pingeid.

HOIATUS

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.

OHT: PLAHVATUSOHT

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, nii et seadme
kompressor EI PEA tööle hakkama.

HOIATUS

Koguge eemaldatud külmaaine ALATI kokku. ÄRGE laske
seda keskkonda sattuda. Kasutage külmaaine
eemaldamiseks vaakumpumpa.

MÄRKUS

Kui kõik torud on ühendatud, veenduge, et gaas ei lekiks.
Kasutage gaasilekke tuvastamiseks lämmastikku.

MÄRKUS

▪ ÄRGE LAADIGE rohkem külmaainet, kui ette nähtud,
et vältida kompressori vigastamist.

▪ Kui külmaaine süsteem on avatud, TULEB külmaainet
käidelda vastavalt kehtestatud eeskirjadele.

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.

▪ Lisage vedel jahutusaine järgmiselt:

Kui Siis
Sifoontoru on olemas

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

Lisage püstasendis silindriga.

Sifoontoru EI ole olemas Lisage silindriga alla pööratud
asendis.

▪ Avage jahutusaine silindrid aeglaselt.

▪ Lisage jahutusaine vedelal kujul. Selle lisamine gaasilisel kujul
võib takistada tavapärast tööd.

ETTEVAATUST

Pärast külmaaine laadimise lõpetamist või ajutist
katkestamist sulgege külmaaine ballooni kraan
viivitamatult. Kui seda MITTE sulgeda, võib jääkrõhu tõttu
siseneda täiendav kogus külmaainet. Võimalik tagajärg:
külmaine kogus on ebaõige.

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

HOIATUS

Soolvee valimine PEAB olema kooskõlas kehtivate
määrustega.

HOIATUS

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

HOIATUS

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

HOIATUS

Seadme kasutamine ja paigaldamine PEAB olema
kooskõlas kehtivas määruses täpsustatud ohutus- ja
keskkonnaalaste ettevaatusabinõudega.
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1.3.5 Vesi
Kui rakendatav. Vaadake täiendava teabe saamiseks oma
rakenduse paigaldusjuhendit või paigaldaja viitejuhendit.

MÄRKUS

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

1.3.6 Elektriline

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.

HOIATUS

▪ Kasutage juhtmestikus VAID vaskjuhtmeid.

▪ Veenduge, et objekti torustik vastab kehtestatud
eeskirjadele.

▪ Kasutuskoha juhtmestikku tohib paigaldada VAID
vastavuses seadme komplektis olevale elektriskeemile.

▪ ÄRGE juhtmeköidikuid pigistage millegi vahele ja
veenduge, et need EI puutu kokku torude ja teravate
servadega. Veenduge, et klemmidele ei rakendu
välised mehaanilised jõud.

▪ Veenduge, et seadmetele on ühendatud maandusjuht.
ÄRGE ühendage maandust torude külge ega
liigpingepiiriku või telefoniliini maandusjuhtme külge.
Ebaõige maandus võib tingida elektrilöögi.

▪ Kasutage ainult selleks ettenähtud elektritoite ahelat.
ÄRGE kasutage elektritoiteks teise seadme toidet.

▪ Veenduge, et sulavkaitsmed ja kaitselülitid vastavad
nõuetele.

▪ Veenduge, et on paigaldatud rikkevoolukaitselüliti.
Muidu võite saada elektrilöögi või põhjustada tulekahju.

▪ Kui paigaldate rikkevoolukaitselüliti, veenduge, et see
on ühilduv inverteriga (talub kõrgsageduslikku elektrilist
müra), et vältida rikkevoolukaitselüliti ebakohast
rakendumist.

MÄRKUS

Elektrijuhtmestiku ühendamisel järgige järgmisi nõudeid:

▪ ÄRGE ühendage klemmide alla erineva läbimõõduga
juhtmesooni (lõtv kontakt võib põhjustada
kuumenemist).

▪ Ühendage kõrvuti vaid sama läbimõõduga juhtmesooni,
nagu on näidatud joonisel.

▪ Kasutage ettenähtud toitekaablit ja ühendage
juhtmesooned klemmidega nõutava pingusega,
seejärel kinnitage kaabel seadme korpuse külge, et
vältida väliste jõudude edasikandumist klemmliistule.

▪ Kasutage klemmikruvide pingutamiseks
nõuetelevastavat kruvikeerajat. Väikese otsakuga
kruvikeeraja vigastab pead ja sellega pole pingutamine
võimalik.

▪ Klemmikruvide liigpingutamine võib need lõhkuda.

Paigaldage toitejuhtmed teleritest ja raadiotest vähemalt 1  meetri
kaugusele, et vältida häireid. Sõltuvalt raadiolainete sagedusest võib
1 meeter olla ebapiisav.

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.

2 Info kasutusjuhiste kohta

2.1 Info käesoleva dokumendi kohta
TEAVE

Veenduge, et kasutajale on antud paberdokumentatsioon
ja paluge tal see alles hoida tulevaseks kasutamiseks.

Sihtrühm
Volitatud paigaldajad ja lõppkasutajad

TEAVE

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

Juhendikomplekt
Käesolev juhend on osa dokumendikomplektist. Täiskomplekt
koosneb:

▪ Ohutuse üldeeskirjad.

▪ Ohutuseeskirjad, mis tuleb enne paigaldamist läbi lugeda

▪ Vorming: paberdokument (välisseadme pakkekastis)
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▪ Paigaldus- ja kasutusjuhend.

▪ Paigaldus- ja kasutusjuhised

▪ Vorming: paberdokument (siseseadme pakkekastis)

▪ Paigaldaja ja kasutaja teatmik:

▪ Paigalduskoha ettevalmistamine, teatmelised andmed jne.

▪ Üksikasjalik tööjuhend ja taustateave põhi- ja kõrgtaseme
kasutajale

▪ Vorming: Elektroonilised juhendfailid on saidil http://
www.daikineurope.com/support-and-manuals/product-
information/

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

Originaaldokumendid on inglise keeles. Kõik teised keeled on tõlked.

Tehnilised andmed
▪ Värskeim tehniliste andmete alamkogum on saadaval

piirkondlikul Daikin veebilehel (avalikult ligipääsetav).

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

2.2 Paigaldaja ja kasutaja teatmiku
sisuülevaade

Peatükk Kirjeldus
Ohutuse üldeeskirjad Ohutuseeskirjad, mis tuleb enne

paigaldamist läbi lugeda

Peatükk Kirjeldus
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

▪ Teave seadmete ja valikvarustuse
võimalike kombinatsioonide kohta

Ettevalmistus Ettevalmistustoimingud enne objektile
minekut

Paigaldus Ettevalmistustoimingud enne
paigaldamist

Häälestamine Teave süsteemi käivitamiseks pärast
paigaldamist

Töötamine Seadmete töö
Kasutuselevõtt Teave süsteemi käivitamiseks pärast

alghäälestamist
Üleandmine kasutajale Kasutaja teavitamine ja juhendamine
Hooldamine ja
teenindamine

Hooldus- ja teenindusjuhised

Rikkeotsing Toimingud rikkeotsingul
Utiliseerimine Süsteemi utiliseerimine
Tehnilised andmed Süsteemi andmed
Kasutuskoha sätete tabel Tabeli peab täitma paigaldaja ja see

tuleb edaspidiseks juhindumiseks alles
hoida

Sõnastik Terminite selgitus

Paigaldajale

3 Info karbi kohta

3.1 Ülevaade: teave karbi kohta
Selles peatükis kirjeldatakse, mida peate tegema pärast
paigalduskohale saadetud välis- ja siseseadme pakendi saamist.

Selles on järgmine teave.

▪ Seadmete lahtipakkimine ja tõstmine

▪ Tarvikute väljavõtmine seadmetest

Kasutamisel pidage kinni järgmistest nõuetest.

▪ Tarnitud seade TULEB kohe vigastuste suhtes üle kontrollida.
Igast vigastusest TULEB kohe teatada transpordiettevõtte
kaebuste osakonda.

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

▪ Seadme teisaldamisel võtke arvesse järgmist.

Seade on õrn, käsitsege seadet ettevaatlikult.

Hoidke seade püstises asendis, et vältida kompressori
kahjustamist.

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

3.2 Välisseade

3.2.1 Välisseadme lahtipakkimine
Eemaldage seadmelt pakkematerjalid, tehes järgmist.

▪ Olge ettevaatlik, et seadet mitte vigastada, siis kui eemaldate
kahanevat kilet noaga lõigates.

▪ Eemaldage 4 polti, mis kinnitavad seadme alusele.

HOIATUS

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

http://www.daikineurope.com/support-and-manuals/product-information/
http://www.daikineurope.com/support-and-manuals/product-information/
http://www.daikineurope.com/support-and-manuals/product-information/
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1 2

3.2.2 Välisseadme käsitsemine

ETTEVAATUST

Vigastuste vältimiseks ÄRGE puudutage seadme õhu
sissevõttu ega alumiiniumist ventilaatoreid.

▪ Tõstke seadet kahe kraanaga ja kasutage 2  tõsterihma, mis on
vähemalt 8  m pikad, nagu näidatud alloleval joonisel. Kasutage
alati kaitsevahendeid, et vältida tõstelindi vigastamist ja pöörake
tähelepanu massikeskme asukohale.

a

d e

c
b

d

a

a

c
b

c

b

c

bc

f f
a Pakkematerjal
b Linttropp
c Kaitse
d Suur avaus
e Väike avaus (40 × 45)
f Kahveltõstuk

MÄRKUS

Kasutage linttroppi, mis on ≤20 mm lai ja on seadme
tõstmiseks piisava kandevõimega.

MÄRKUS

Katke kahvlid riidega, et vältida seadme vigastamist. Kui
alusraami värvkate saab vigastada, siis selle
korrosioonivastane mõju väheneb.

3.2.3 Tarvikute väljavõtmine siseseadmest

Veenduge, et seadme komplektis on kõik tarvikud olemas.

   

1× 1× 1× 1×1× 1× 1×
ea c d f gb

a Ohutuse üldeeskirjad
b Fluoritud kasvuhoonegaaside kleebis
c Fluoritud kasvuhoonegaaside mitmekeelne kleebis
d Gaasipoole üleminekutoru
e Gaasipoole torutarvik
f Vedelikupoole üleminekutoru
g Vedelikupoole üleminekutorud

3.3 Siseseade

3.3.1 Siseseadme lahtipakkimine
Eemaldage seadmelt pakkematerjalid, tehes järgmist.

▪ Olge ettevaatlik, et seadet mitte vigastada, siis kui eemaldate
kahanevat kilet noaga lõigates.

▪ Eemaldage 4 polti, mis kinnitavad seadme alusele.

▪ Olge ettevaatlik, et seadet kaubaaluselt eemaldades mitte
vigastada. Tõstke seadet vähemalt kahekesi.

HOIATUS

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

1 2
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3.3.2 Siseseadme käsitsemine

b
a

a Avamine
b Kahveltõstuk

▪ Seadme teisaldamiseks tohib kasutada ainult kahveltõstukit, sest
seade jääb oma kaubaalusele nagu näidatud ülalpool oleval
joonisel.

3.3.3 Tarvikute väljavõtmine siseseadmest

8×
a d ec

1×
b

1× 1×

f g h

2×

1× 1×1×/2×
i

2×

j k
3×2×

l
2×

a Ohutuse üldeeskirjad
b Paigaldus- ja kasutusjuhend (paneel 3)
c Kasutajaliides (paneel 3)
d Kaablisidemed (paneel 3)
e Sulgekraanid (3)
f Keermestatud muhv (paneel 3) (1 tk seadmele

SEHVX20+32BAW, 2 tk seadmele SEHVX40+64BAW)
g Filter (paneel 3)
h Põlv (paneel 3)
i Must kaitsekrae (2 tk)
j Tuginurgik (2 tk)

k Kruvid M5 (3 tk)
l Üleminekutorud (Ø12,7→Ø9,52 ja Ø25,4→Ø28,6)

4 Teave seadmete ja
lisavarustuse kohta

4.1 Ülevaade: teave seadmete ja
lisavarustuse kohta

Selles peatükis on järgmine teave.

▪ Siseseadme määramine

▪ Siseseadme eristamine

▪ Teave välisseadme kohta

▪ Teave siseseadme kohta

▪ Kaheosalise süsteemi kombineerimisvariandid

▪ Välisseadme ja siseseadme sobivus süsteemi skeemi

4.2 Tuvastamine
MÄRKUS

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

4.2.1 Andmesilt: välisseade
Asukoht

Mudeli tuvastamine
Näide: SE RH Q 020 BA W1

Tähis Selgitus
SE Erikonstruktsiooniga Euroopa mudel
RH Välisseadme/Vee madal temperatuur
Q Külmaaine R410A
020 Võimsusklass
BA Mudeli seeria
W1 Toitepinge: 3 faasi, 400 V

4.2.2 Tehase andmesilt: Siseseade
Asukoht

Mudeli tuvastamine
Näide: SE HVX 20 BA W

Tähis Selgitus
SE Erikonstruktsiooniga Euroopa mudel
HVX Siseseade/Põrandalseisev
20 Võimsusklass
BA Mudeli seeria
W Toitepinge: 3 faasi, 400 V
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4.2.3 Välisseadme ülevaade
SERHQ välisseadmed on ette nähtud välispaigalduseks ja koos
töötamiseks SEHVX siseseadmetega.

Välisseadmed on ette nähtud töötamiseks keskkonna temperatuuril
–15°C WB kuni 35°C WB ja jahutusrežiimis keskkonna temperatuuril
–5°C DB kuni 43°C DB.

4.2.4 Teave siseseadme kohta
SEHVX siseseadmed on ette nähtud sisepaigalduseks ja neid võib
kasutada õhu konditsioneerimiseks või jahutusvee andmiseks
tootmisprotsessi tarbeks.

Neid seadmeid on 4 standardsuuruses, mille nimivõimsused on 21,2
kuni 63,3 kW.

See seade on ette nähtud töötamiseks keskkonna temperatuuril –
15°C kuni 35°C ja jahutusrežiimis keskkonna temperatuuril –5°C
kuni 43°C.

Selle põhiosa on vesisoojusvaheti.

Siseseadme saab ühendada välisseadmega objektil olemas oleva
külmatorustiku ja välisseadmes oleva kompressori kaudu, mis
tekitab külmaaine ringlusvoolu soojusvahetites.

▪ Jahutusrežiimis annab külmaaine vesisoojusvahetist saadud
soojuse edasi õhksoojusvahetisse, millest soojus vabaneb õhku.

▪ Kütterežiimis annab külmaaine vesisoojusvahetist saadud soojuse
edasi õhksoojusvahetisse, millest soojus vabaneb vette.

4.2.5 Teave seadmete ja valikvarustuse
kooskasutuse kohta

Siseseadet saab kasutada ventilaatorkonvektoriga ja see on
kasutamiseks vaid külmaainega R410A.

4.2.6 Tööpiirkond
Jahutus

43

–5
0

0 5 20 25
LWE

TA

A B

TA Keskkonnatemperatuur (°C DB)
LWE Väljuva vee aurusti temperatuur (°C)

A Tavaline veega tööpiirkond
B Allajahutuse piirkond

Kütmine

0

35

25

5

–15

5 (EWC) 20 25 35 50
LWC

TA

A B

TA Keskkonnatemperatuur (°C DB)
LWC Väljuva vee jahuti temperatuur (°C)
EWC Siseneva vee jahuti temperatuur (°C)

A Allajahutuse piirkond
B Tavaline veega tööpiirkond

4.3 Seadmete ja lisavarustuse
kombineerimine

4.3.1 Kaheosalise süsteemi võimalik
lisavarustus

TEAVE

Vaadake tehnilisi projektandmeid uusima valiku nime
kaudu.

Juhtpult (EKRUAHTB)
Teine juhtpult, millega saab juhtida seadet kahest asukohast.

Lisatellimusel tarnitav trükkplaat (EKRP1AHTA)
Energiasäästu juhtimise võimaldamiseks digitaalsete sisenditega
peate installima täiendava lisatellimusel tarnitava trükkplaadi.

Vaadake paigaldamise juhiseid täiendava trükkplaadi
paigaldusjuhendist. SEHVX40+64BAW kasutamisel on vaja 2
komplekti.

Välisjuhtimise adapter (DTA104A62)
Keskjuhtimisseadmest tuleva erioperatsiooni välise sisendi käsu
andmiseks saab kasutada välisjuhtimise adapterit. Sellega saab
anda käskusid (grupile või ühele seadmele) madala müra tööolekuks
või energiatarbimise piiramiseks. SEHVX40+64BAW kasutamisel on
vaja 2 komplekti.

4.4 Süsteemiosade asetuse skeem

RC

RT1

M1

RT2

M2

RT3

M3

FC1 FC2 FC3

a c e f

f g g g

h

db

a Välisseade
b Siseseade
c Plaatsoojusvaheti
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d Pump
e Paisupaak
f Sulgeventiil
g Ajamiga ventiil
h Möödaviiguventiil

FC1…3 Ventilaatorkonvektor (objektisäte)
RC Juhtpult

RT1…3 Ruumi termostaat

5 Ettevalmistus

5.1 Ülevaade: ettevalmistamine
Selles peatükis kirjeldatakse, mida peate tegema ja teadma enne
objektile minekut.

Selles on järgmine teave.

▪ Paigalduskoha ettevalmistus

▪ Külmaaine torustiku ettevalmistus

▪ Veetorustiku ettevalmistus

▪ Elektritoite juhtmestiku ettevalmistus

5.2 Paigalduskoha ettevalmistus

5.2.1 Nõuded välisseadme paigalduskohale

TEAVE

Juhinduge ka järgmistest nõuetest.

▪ Paigalduskoha üldised nõuded. Vaadake jaotist
"Üldised ohutusabinõud".

▪ Varuosade nõuded. Vaadake jaotist "Tehnilised
andmed".

▪ Nõuded külmaaine torustikule (pikkus ja kõrguste
erinevus). Vaadake edasi jaotises "Ettevalmistus".

▪ Jätke seadme ümber piisavalt ruumi hooldamiseks ja õhuringluse
tagamiseks.

▪ Veenduge, et paigalduskoht taluks seadme kaalu ja vibratsiooni.

▪ Veenduge, et seade oleks tasane.

▪ Valige koht, kus vihma saab võimalikult palju vältida.

▪ Jälgige, et veelekke korral ei saaks vesi põhjustada kahjustusi
paigalduskohale ega selle ümber.

▪ Valige seadmele selline asukoht, et tekitatav müra kedagi ei häiri
ja valitud asukoht vastab kasutuskohal kehtivatele eeskirjadele.

▪ Paigaldamise ajal tagage, et keegi ei saaks seadmele ronida või
sellele mingeid esemeid panna.

▪ Võtke arvesse kõikide torustike pikkused ja kaugused (vaadake
jaotist "5.3.3 Torustiku pikkus" leheküljel 13).

ÄRGE paigaldage seadet järgmistesse kohtadesse:

▪ Potentsiaalselt plahvatusohtlikesse keskkondadesse.

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

▪ 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.

▪ Kohad, kus õhus võib olla mineraalõli udu, pritsmeid või auru.
Plastosad võivad kahjustuda ja kukkuda maha või põhjustada
veeleket.

MÄRKUS

See on A-klassi toode. Majapidamiskeskkonnas võib see
toode põhjustada raadiohäireid, mille puhul võib kasutajal
olla kohustus rakendada piisavaid meetmeid.

ETTEVAATUST

Seade, millele kõrvalised isikud EI tohi juurde pääseda
tuleb paigaldada kaitstud kohta, kuhu juurdepääs on
tõkestatud.

See seade sobib paigaldamiseks kaubanduse ja
kergetööstuse keskkonda.

▪ Paigaldamisel võtke arvesse tugeva tuule, taifuuni ja maavärina
võimalust, vale paigalduse korral võib seade ümber kukkuda.

▪ Veenduge, et seadme õhusisend ja väljund pole valdavate tuulte
mõjude all. Otse peale puhuv tuul häirib seadme tööd. Vajaduse
korral kasutage tuuleekraani.

▪ Tagage, et vesi ei kahjusta pinda, selleks ehitage vundamendi
ümber drenaaž ja vältige vee sissetungimist konstruktsioonidesse.

▪ Piirkonnas, kus on palju lund, valige selline paigalduskoht, kus
lumi seadme tööd ei häiri.

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

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

Näide: hoone taga.

b

c
a

Kui välisseade on avatud otse meretuultele, paigaldage tuulekaitse.

▪ Tuulekaitse kõrgus≥1,5×välisseadme kõrgus

▪ Arvestage tuulekaitse paigaldamisel hooldamiseks vajaliku
ruumiga.

a

b

c
d

c
d

a Meretuul
b Hoone
c Välisseade
d Tuulekaitse

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 paigaldada seadmed ja
elektrijuhtmestik piisavalt kaugele raadioseadmetest,
arvutitest jne.
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Nõrga vastuvõtusignaaliga kohtades jätke vahekaugus vähemalt
3  m, et vältida teiste seadmete elektromagnetilist kiirgust ja
paigaldage toite- ja sidejuhtmestik juhttorusse.

5.2.2 Nõuded siseseadme paigalduskohale

TEAVE

Juhinduge ka järgmistest nõuetest.

▪ Paigalduskoha üldised nõuded. Vaadake jaotist
"Üldised ohutusabinõud".

▪ Varuosade nõuded. Vaadake jaotist "Tehnilised
andmed".

▪ Nõuded külmaaine torustikule (pikkus ja kõrguste
erinevus). Vaadake edasi jaotises "Ettevalmistus".

▪ Jätke seadme ümber piisavalt ruumi hooldamiseks ja õhuringluse
tagamiseks.

▪ Veenduge, et paigalduskoht taluks seadme kaalu ja vibratsiooni.

▪ Veenduge, et seade oleks tasane.

▪ Valige seadmele selline asukoht, et tekitatav müra kedagi ei häiri
ja valitud asukoht vastab kasutuskohal kehtivatele eeskirjadele.

▪ Jälgige, et veelekke korral ei saaks vesi põhjustada kahjustusi
paigalduskohale ega selle ümber.

▪ Paigaldamise ajal tagage, et keegi ei saaks seadmele ronida või
sellele mingeid esemeid panna.

▪ Võtke arvesse kõikide torustike pikkused ja kaugused (vaadake
jaotist "5.3.3 Torustiku pikkus" leheküljel 13).

ÄRGE paigaldage seadet järgmistesse kohtadesse:

▪ Potentsiaalselt plahvatusohtlikesse keskkondadesse.

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

▪ 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.

▪ Kohad, kus õhus võib olla mineraalõli udu, pritsmeid või auru.
Plastosad võivad kahjustuda ja kukkuda maha või põhjustada
veeleket.

MÄRKUS

See on A-klassi toode. Majapidamiskeskkonnas võib see
toode põhjustada raadiohäireid, mille puhul võib kasutajal
olla kohustus rakendada piisavaid meetmeid.

ETTEVAATUST

Seade, millele kõrvalised isikud EI tohi juurde pääseda
tuleb paigaldada kaitstud kohta, kuhu juurdepääs on
tõkestatud.

See seade sobib paigaldamiseks kaubanduse ja
kergetööstuse keskkonda.

5.3 Külmaaine torustiku ettevalmistus

5.3.1 Külmaaine torustiku nõuded

MÄRKUS

Külmaaine R410A vajab ranget tähelepanu, et hoida
süsteem puhas, kuiv ja lekkevaba.

▪ Hoidke puhas ja kuiv – ärge laske süsteemi siseneda
lisaainetel (kaasa arvatud mineraalõlid või niiskus).

▪ Hoidke süsteem lekkevaba - R410A ei sisalda
klooriühendeid, ei hävita osoonikihti ega vähenda maa
atmosfääri kaitsevõimet ohtliku ultravioletkiirguse eest.
R410A võib kergelt kaasa aidata kasvuhooneefekti
tekkimisele kui see atmosfääri lastakse. Seetõttu
pöörake erilist tähelepanu paigaldise lekete
kontrollimisele.

MÄRKUS

Torustik ja rõhu all olevad seadmed peavad olema
külmaaine jaoks kasutatavad. Külmaaine jaoks tuleb
kasutada fosforhappega deoksüdeeritud õmbluseta
vasktoru.

▪ Lisaainete (kaasa arvatud tootmisel kasutatud õlid) sisaldus
torustikes peab olema ≤30 mg/10 m.

▪ Termotöötlusklass: kasutage torusid, mille termotöötlusklass
vastab allolevas tabelis esitatud andmetele.

Toru Ø Torustiku materjali termotöötlusklass
≤15,9 mm O (lõõmutatud)
≥19,1 mm 1/2H (pehmendatud)

▪ Külmaaine torustiku torude seinapaksus peab vastama
kohaldatavatele õigusaktidele. Külmaaine R410A torustiku torude
minimaalne paksus peab olema vastavuses tabelis esitatud
andmetega.

Toru Ø Minimaalne paksus t
6,4 mm / 9,5 mm /

12,7 mm
0,80 mm

15,9 mm 0,99 mm
19,1 mm / 22,2 mm 0,80 mm

28,6 mm 0,99 mm
34,9 mm 1,21 mm
41,3 mm 1,43 mm

5.3.2 Torustiku suuruse valimine
Määrake õiged mõõdud kasutades järgmisi tabeleid ja viitejooniseid
(ainult juhindumiseks).

G

L

G1

L2

G2

L1
1

2

Siseseade
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Välisseade ▪ Toruühenduste mõõtmed

Siseseade Gaas Vedelik Välisseade Gaas Vedelik
SEHVX20BAW Ø25,4 mm Ø12,7 mm 1× SERHQ020BAW1 Ø22,2 mm Ø9,52 mm
SEHVX32BAW Ø25,4 mm Ø12,7 mm 1× SERHQ032BAW1 Ø28,6 mm Ø12,7 mm
SEHVX40BAW Ø25,4 mm Ø12,7 mm 2× SERHQ020BAW1 Ø22,2 mm Ø9,52 mm
SEHVX64BAW Ø25,4 mm Ø12,7 mm 2× SERHQ032BAW1 Ø28,6 mm Ø12,7 mm

▪ Objektitorustiku mõõtmed

Siseseade G/G1 L/L1 G2 L2
SEHVX20BAW Ø28,6 mm Ø9,52 mm — —
SEHVX32BAW Ø28,6 mm Ø12,7 mm — —
SEHVX40BAW Ø28,6 mm Ø9,52 mm Ø28,6 mm Ø9,52 mm
SEHVX64BAW Ø28,6 mm Ø12,7 mm Ø28,6 mm Ø12,7 mm

Kui siseseadme ühendused ei vasta torustiku mõõtmetele, tuleb
siseseadme ühendamisel järgida torustiku läbimõõtu ja kasutada
suurendavaid/vähendavaid üleminekuid (pole komplektis).

Kui nõutava suurusega (tollimõõdus) torusid pole saadaval, siis võib
kasutada muude mõõtudega (mm-mõõdus) torusid, sealjuures tuleb
arvesse võtta järgmist:

▪ valige nõutavale lähim võimalik suurus,

▪ kasutage tollimõõdust mm-mõõdule üleminekuks vastavaid
vahedetaile (pole komplektis).

5.3.3 Torustiku pikkus

Maksimaalne torustiku pikkus ja kõrguste vahe
Torustiku lubatav maksimaalne pikkus 30 m
Siseseadme ja välisseadme kõrguse vahe <10 m
1. välisseadme ja 2. välisseadme kõrguste vahe (kui
on kohaldatav)

0 m

5.4 Veetorude ettevalmistamine

5.4.1 Veeringluse nõuded

TEAVE

Lugege lisaks ettevaatusabinõusid ja nõudeid peatükist
“Üldised ettevaatusabinõud”.

MÄRKUS

Plasttorude korral veenduge, et need on õhutihedad
vastavalt standardile DIN  4726. Hapniku sattumine
torudesse võib põhjustada liigset korrosiooni.

▪ Torude ühendamine – õigusaktid. Kõik toruühendused peavad
vastama kehtivatele õigusaktidele ja peatüki “Paigaldamine”
juhistele ning arvestama vee sissevõtu ja väljalaskega.

▪ Torude ühendamine – jõu kasutamine. ÄRGE kasutage torude
ühendamisel liigset jõudu. Torude deformeerumine võib
põhjustada seadme talitlushäireid.

▪ Torude ühendamine – tööriistad. Kasutage ainult selliseid
tööriistu, mis sobivad messingu käsitsemiseks, sest tegemist on
pehme materjaliga. MUIDU kahjustate torusid.

▪ Torude ühendamine – õhk, niiskus, tolm. Õhu, niiskuse või
tolmu ringlusesse sattumine võib põhjustada probleeme. Selle
vältimiseks toimige järgmiselt:

▪ Kasutage ainult puhtaid torusid

▪ Kraate eemaldades hoidke toru ots alla suunatuna.

▪ Tolmu ja/või osakeste torusse sattumise vältimiseks katke
toruots, kui sisestate seda läbi seina.

▪ Kasutage ühenduste tihendamisel sobivat keermete
hermeetikut.

Võimsusklass Minimaalne nõutav vooluhulk
20 23 l/min
32 36 l/min
40 46 l/min
64 72 l/min

▪ Väljakomponendid – veesurve ja temperatuur. Kontrollige, et
kõik väljatorude komponendid taluvad veesurvet ja
veetemperatuuri.

▪ Äravool – madalad punktid. Veeringluse täielikuks
tühjendamiseks tuleb tühjenduskraanid paigaldada süsteemi
kõikidesse madalatesse punktidesse.

▪ Metalltorud, mis pole valmistatud messingust. Kui kasutate
metalltorusid, mis pole valmistatud messingust, eraldage
messingust ja muust materjalist torud nii, et need EI puutu
üksteisega kokku. See aitab vältida galvaanilist roostet.

▪ Sulgekraanid. Seadme komplektis on kaks sulgekraani.
Paigaldage need nagu näidatud järgmisel joonisel.

a
b

a
c

d

b

a Vahemuhv (ainult siis, kui on kasutusel SEHVX40+64BAW)
b Sulgeventiil
c Põlv
d Filter

MÄRKUS

Enne põlve paigaldamist kinnitage sellele filter.

MÄRKUS

Kui paigaldises põlve ei kasutata, siis asendage see
pikendiga (filtrile 1¼"  5 cm pikk, filtrile 2"  6 cm pikk), et
tagada filtri nõuetekohane töötamine.
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MÄRKUS

Veenduge, et filter on nõuetekohaselt paigaldatud. Kui
paigaldamine on ebaõigesti tehtud, siis võib
plaatsoojusvaheti parandamatult vigastada saada.

▪ Dreenimiskraanid. Süsteemi kõikides madalates kohtades
peavad olema dreenimiskraanid, et torustikud saaks täielikult
tühjaks lasta. Dreenimiskraan on olemas ka agregaadil.

▪ Õhutusavad. Kõik süsteemi kõrgeimad kohad peavad olema
varustatud õhutusavadega, millele peab teeninduse ajal hõlpsalt
juurde pääsema. Agregaadil on olemas automaatne õhu
väljalaskeklapp. Kontrollige, et õhu väljalaskeklapp EI OLE liiga
tihe, et õhu väljalaskmine veetorustikust oleks võimalik. Vaadake
objektisätet  [E‑04] jaotisest "7.2.9  Juhtpuldi
objektisätted" leheküljel 35.

▪ Veetorustiku rõhk. Objekti torustiku paigaldamisel valige
koosteosad, mis on võimelised taluma veetrassi rõhku
(maksimaalrõhk on 3 bar, sellele lisandub pumba staatiline rõhk).
Juhinduge jaotisest "12.11  ESP-graafik:
Siseseade" leheküljel 55.

HOIATUS

▪ Süsteemi nõuetekohaseks tööks peab olema
veesüsteemile paigaldatud reguleerklapp.
Reguleerklapp reguleerib süsteemi (objekti tarvik)
veevoolu.

▪ Kui veevool on graafiku piiridest väljaspool, siis see
võib põhjustada tõrkeid või kahjustab agregaati.
Vaadake lisateavet tehnilistest andmetest.

▪ Veetorustiku maksimumtemperatuur on 50°C, nagu see on
määratud turvaseadise sättega.

▪ Kasutage alati neid materjale, mis sobivad süsteemi veega
töötamiseks ning agregaadis kasutatud materjalidega. (Agregaadi
torustiku liitmikud on valmistatud pronksist, plaatsoojusvaheti on
valmistatud roostevabast terasest mark 316, mis on kokku
joodetud vasega ning valikulise pumba korpus on valmistatud
malmist.)

▪ Valige torustiku läbimõõt sõltuvalt nõutavast vee vooluhulgast ja
pumba poolt tekitatavast välisest staatilisest rõhust (ESP).
Veetorustiku soovitatavad läbimõõdud on näidatud allpool olevas
tabelis.

Võimsusklass Veetorustiku läbimõõt
20+32 1-1/4"
40+64 2"

MÄRKUS

Rangelt on soovitatav paigaldada veetorustikule lisafilter.
Eriti tähtis on see metallosakeste eraldamiseks veevõrgust
saadud veest, selleks soovitatakse kasutada magnet- või
tsüklonfiltrit, mis on võimeline väikesi osakesi eraldama.
Väikesed osakesed võivad seadmeid rikkuda ja neid ei saa
tavafiltritega eraldada.

5.4.2 Paisupaagi eelrõhu arvutamise valem
Paisupaagi eelrõhk (Pg) oleneb paigalduskõrguse vahest (H):

Pg=0,3+(H/10) (baari)

5.4.3 Vee koguse ja paisupaagi eelrõhu
kontrollimine

Seadme süsteemis on paisupaak mahutavusega 12  liitrit, millel on
vaikimisi eelrõhk 1 bar.

Seadme õige toimimise kontrollimiseks peate tegema järgmised
toimingud:

▪ Peate kontrollima maksimaalset ja minimaalset veekogust.

▪ Võimalik, et peate reguleerima paisupaagi eelrõhku.

Minimaalne veekogus

Mudel Minimaalne vee kogus (l)
20 76
32 110
40 152
64 220

TEAVE

Kriitilistes protsessides või kõrge soojuskoormusega
ruumides võib olla siiski vajalik täiendav veekogus.

TEAVE

Temperatuuri sammu vahet saab muuta sättega [A‑02] ja
[F‑00]. Sellel on mõju vajatavale minimaalsele
veekogusele sel ajal kui agregaat töötab jahutusrežiimis.

Vaikimisi on agregaat seadistatud veetemperatuuri
erinevusele 3,5  K, mis võimaldab töötada vee
miinimumkogusega, mis on mainitud eelnevas tabelis. Kui
aga on seadistatud väiksem temperatuuri erinevus, näiteks
juhul kui jahutusseadmel, kus temperatuuri kõikumisi tuleb
vältida, on vajalik suurem vee minimaalkogus.

Selleks, et tagada seadme nõuetekohane töötamine, kui
muudetakse sätet [F‑00] (jahutusrežiimi jaoks), tuleb vee
miinimumkogust korrigeerida. Kui kogus ületab seadmele
lubatud piirid, tuleb objekti torustikule paigaldada täiendav
paisupaak või vahepaak.

Näide: 

Süsteemi sätte [F‑00] muutmisest tingitud mõju kirjeldamiseks
vaatame seadet, mille minimaalne lubatav veehulk on 66 l. Seade on
paigaldatud 5 m allapoole veetorustiku kõrgeimast punktist.

Oletame, et säte [F‑00] on muudetud väärtuselt 5°C (vaikeväärtus)
väärtusele 0°C. Järgnevast tabelist näeme, et 5°C vastab
temperatuuri erinevusele 3,5 K ja 0°C temperatuuri erinevusele 1 K,
mis on kõige madalam väärtus, mida saab seadistada.

[F‑00] väärtus (°C) Temperatuuri erinevus (K)
0 1
1 1,5
2 2
3 2,5
4 3
5 3,5
6 4
7 4,5
8 5
9 5,5
10 6
11 6,5
12 7
13 7,5
14 8
15 8,5

Järgnevalt graafikult leitav veehulga parandustegur on 3,5, see
tähendab, et minimaalne veehulk peab olema 3,5 korda suurem.

Veehulga parandusteguri graafik
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Kui korrutame 64  l parandusteguriga, saame 224  l, mis on
minimaalne veehulk, mis on lubatud paigaldises, kui kasutatakse
temperatuurierinevust 1 K.

Nüüd on väga oluline kontrollida, kas süsteemi kõrguste erinevusest
sõltuvalt on süsteemi maht väiksem kui maksimaalne lubatud
väärtus sellel eelrõhul (Pg). Graafiku järgi on eelrõhul 1 bar lubatud
maksimaalne maht 350 l.

Süsteemi kogumaht on kindlasti suurem kui lisame seadmele välise
mahu. Sellisel juhul võib rakendada mõningast eelrõhku või tuleb
lisada süsteemi torustikule täiendav paisupaak või vahepaak.

Eelrõhu (Pg) vaikeväärtus on ette nähtud kõrguste vahele 7 m.

Kui kõrguste vahe on süsteemis alla 7 m JA süsteemi maht on alla
maksimaalselt lubatavat väärtust sellel eelrõhul (Pg) (vt ülalolevat
graafikut), siis POLE eelrõhu (Pg) reguleerimine vajalik.

Maksimaalne veekogus
Arvutatud eelrõhu jaoks saate maksimaalse vee mahu määrata
järgmise graafiku abil.
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B Vaikimisi

Kui süsteemi vee summaarne kogus ületab seadmele lubatud
maksimaalse vee koguse (vt graafik), tuleb objekti torustikule
paigaldada täiendav paisupaak.

5.4.4 Paisupaagi eelrõhu muutmine

MÄRKUS

Paisupaagi eelrõhku võib reguleerida ainult litsentseeritud
paigaldaja.

Kui peate muutma paisupaagi tehases seadistatud eelrõhku (1
baar), arvestage järgmisi juhiseid:

▪ Kasutage paisupaagi eelrõhu seadistamiseks ainult
kuivlämmastikku.

▪ Paisupaagi eelrõhu vale seadistamine põhjustab süsteemi
talitlushäireid.

Paisupaagi eelrõhku saab muuta paisupaagi lämmastikurõhu
alandamise või tõstmisega paisupaagil oleva Schraderi klapi abil.

a

a Schraderi klapp

5.4.5 Veekoguse kontrollimine: näited
Näide 1

Seade on paigaldatud 5  m allapoole veetorustiku kõrgeimast
punktist. Veeahela kogumaht on 250 l.

Pole vaja teha eritoiminguid ega muudatusi.

Näide 2

Agregaat on paigaldatud veetorustiku kõrgeimasse punkti. Veeahela
kogumaht on 420 l.

Tehtavad toimingud on järgmised.

▪ Kuna süsteemi vee summaarne kogus (420  l) ületab seadme
jaoks arvestatud vee koguse (340 l), tuleb eelrõhku langetada.

▪ Nõutav eelrõhk on:
Pg = (0,3 + (H/10)) bar = (0,3 + (0/10)) bar = 0,3 bar

▪ Vastav maksimaalne vee maht on ligikaudu 490  l (vaadake
graafikut).

▪ Kuna 420  l on vähem kui 490  l, siis tuleb sellesse süsteemi
paigaldada paisupaak.

5.5 Elektrijuhtmete ettevalmistus

5.5.1 Teave elektrijuhtmestiku ettevalmistamise
kohta

TEAVE

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

▪ Kui energiavarustus ei sisalda N-faasi või see on vale,
võivad seadmetes ilmneda rikked.

▪ Looge korralik maandus. ÄRGE maandage seadet vee-
või muude torude, liigpingepiiriku ega
telefonimaanduse külge. Mittetäielik maandus võib
põhjustada elektrilööki.

▪ Paigaldage vajalikud kaitsmed ja võimsuslülitid.

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

▪ 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.

HOIATUS

▪ Kasutuskohal tohib juhtmestikku paigaldada vaid
volitatud elektrik ja see PEAB vastama
asjassepuutuvatele eeskirjadele.

▪ Tehke elektriühendused olemasoleva juhtmestikuga.

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

HOIATUS

Kasutage elektritoite kaablitena ALATI mitmesoonelisi
kaableid.

5.5.2 Teave elektrisüsteemi vastavuse kohta
See seadmestik vastab järgmistele normdokumentidele.

▪ EN/IEC 61000‑3‑11 on kehtestanud, et näivtakistusZsys on
väiksem või võrdne näivtakistusega Zmax kasutaja ja avasüsteemi
vahelises liitumispunktis.

▪ EN/IEC  61000‑3‑11 = Euroopa/Rahvusvaheline tehniline
standard määrab ava-madalpingesüsteemide pingemuutuste,
pingekõikumiste ja pinge virvenduse piirväärtused seadmetele,
mille nimivool on ≤75 A.

▪ Seadme paigaldaja või kasutaja on vajaduse korral kohustatud
konsulteerima jaotusvõrgu operaatoriga ja tagama, et seade on
ühendatud ainult sellisesse toitevõrku, mille näivtakistus Zsys on
väiksem või võrdne näivtakistusest Zmax.

▪ EN/IEC 61000‑3‑12 on kehtestanud, et lühisvõimsus Ssc on
suurem või võrdne Ssc miinimumväärtusega kasutaja toite
liitumispunkti ja avaliku süsteemi vahel.

▪ EN/IEC  61000‑3‑12 = Euroopa/Rahvusvaheline tehniline
standard, mis määrab vooluharmooniliste emissiooni lubatavad
piirväärtused seadmetele, mis on ühendatud avalike
madalpingesüsteemidega ja mille nimivool on >16  A ja ≤75  A
faasi kohta.

▪ Seadme paigaldaja või kasutaja on kohustatud veenduma et
seade on ühendatud toitevõrku, mille lühisvõimsus Ssc on
suurem või võrdne Ssc miinimumväärtusega.

Välisseade Zmax(Ω) Minimaalne Ssc väärtus
(kVA)

SERHQ020BAW1 0,27 838
SERHQ032BAW1 0,24 873

Siseseade Zmax(Ω) Minimaalne Ssc väärtus
(kVA)

SEHVX20BAW 0,27 820
SEHVX32BAW 0,24 874
SEHVX40BAW 0,25 1639
SEHVX64BAW 0,22 1747

Objektil olev toitejuhe peab vastama standardile IEC60245.

Juhtmestik kaitsetorustikus peab olema H05VV tüüpi; kaitsetorudeta
juhtmestik peab olema H07RN-F tüüpi.

5.5.3 Nõuded kaablitele
Osa Kaablikimp Selgitus Vajalik soonte

arv
Maksimaalne
väljundvool

1 PS Siseseadme toide 4+GND (b)

2 LV Sise- ja välisseadme vaheline
andmesidekaabel

2(d) (d)

3 LV Tavajuhtpult (F1/F2) 2 (c)

4 LV Lisajuhtpult (F1/F2)(a) 2 (c)

5 LV Termostaadi SEES/VÄLJAS signaal(a) 2 (c)

6 LV Termostaadi jahutamise/kütmise
signaal(a)

2 (c)

7 LV Töötamine SEES signaal(a) 2 (c)

8 LV Töötamine VÄLJAS signaal(a) 2 (c)

9 HV Jahutamine/kütmine väljund 2 0,3 A

10 HV Töötamine SEES/VÄLJAS väljund 2 0,3 A

11 HV Rikkeväljund 2 0,3 A

12 HV Veetorustiku kütteseadme väljund 2 1 A

13 HV Pump SEES/VÄLJAS väljund 2 0,3 A

(a) Lisavarustus
(b) Lisateavet vaadake tehasesildilt või tehniliste andmete

teatmikust.
(c) Kaabli minimaalne ristlõige peab olema 0,75 mm2.
(d) Kaabli minimaalne ristlõige peab olema 1,5 mm2.
PS Toitejuhe
LV Madalpinge
HV Kõrgepinge

5.5.4 Nõuded seadmete ohutusele
Toitepaigaldis peab olema kaitstud rakenduvates seadustes nõutud
ohutusseadistega, nt pealüliti, iga faasi inertkaitse ja
maalühisdiferentsiaalkaitse.

Juhtmestik ja selle soonte ristlõige tuleb valida vastavalt
rakenduvate seadustega põhinedes alloleva tabeli teabele.

TEAVE

Mitmikseadmetel on standardkombinatsioonid.

Välisseade Soovitatavad sulavkaitsed
SERHQ020BAW1 32 A
SERHQ032BAW1 40 A

Siseseade Soovitatavad sulavkaitsed
SEHVX20BAW 6 A
SEHVX32BAW 10 A
SEHVX40BAW
SEHVX64BAW

MÄRKUS

Kui kasutusel on rikkevoolu-kaitselülitid, siis veenduge, et
kasutatakse kiirlülituvaid rikkevoolu-kaitselüliteid, mille
rakendumisvool on 300 mA.
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6 Paigaldamine

6.1 Ülevaade: paigaldamine
Selles jaotises kirjeldatakse, mida peate tegema ja teadma süsteemi
paigaldamisel objektile.

Tüüpiline töövoog
Paigaldamine koosneb tavaliselt järgmistest töödest.
1 Välisseadme paigaldamine.
2 Siseseadme paigaldamine.
3 Külmaaine torustiku ühendamine.
4 Külmaaine torustiku kontrollimine.
5 Külmaaine laadimine.
6 Veetorustiku ühendamine.
7 Elektrijuhtmestiku ühendamine.

6.2 Seadmete avamine

6.2.1 Teave seadmete avamise kohta
Teatud juhtudel peate seadme avama. Näide:

▪ Elektrijuhtmete ühendamisel

▪ Seadme hooldamisel või teenindamisel

OHT: ELEKTRILÖÖGIOHT

ÄRGE jätke seadet järelevalveta, kui selle hoolduskate on
eemaldatud.

6.2.2 Välisseadme avamine

OHT: ELEKTRILÖÖGIOHT

OHT: PÕLETUSOHT

Seadmele juurdepääsu võimaldamiseks peab saama esipaneele
avada järgmiselt.

4×

4×

Kui esipaneelid on avatud, siis on ligipääs elektrilistele osadele
võimalik. Vaadake jaotist "6.2.4 Välisseadme elektriliste osade karbi
avamine" leheküljel 17.

Teeninduseks on vajalik juurdepääs emaplaadi surunuppudele.
Surunuppudele juurdepääsuks pole vaja elektriliste osade karbi
kaant avada. Vaadake jaotist "7.2.3  Kasutuskohaga seotud
koosteosadesse sisenemine" leheküljel 32.

6.2.3 Siseseadme avamine

OHT: ELEKTRILÖÖGIOHT

OHT: PÕLETUSOHT

Seadmele juurdepääsu võimaldamiseks peab saama esipaneele
avada järgmiselt.

1

3
2

10×

5×

4×

Paneel
1 Siseseadme elektrilised osad
2 Siseseade (külgpaneel)
3 Siseseade (esipaneel)

Kui esipaneelid on avatud, siis on ligipääs elektrilistele osadele
võimalik. Vaadake jaotist "6.2.5  Siseseadme elektriseadmete kilbi
avamine" leheküljel 18.

6.2.4 Välisseadme elektriliste osade karbi
avamine

MÄRKUS

Elektroonikaosade karbi kaane avamisel ÄRGE rakendage
ülemäärast jõudu. Ülemäärane jõud võib kaant
deformeerida ja selle tagajärjel võib vesi sisse sattuda ja
põhjustada seadmerikkeid.
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4×

6.2.5 Siseseadme elektriseadmete kilbi
avamine

MÄRKUS

Elektroonikaosade karbi kaane avamisel ÄRGE rakendage
ülemäärast jõudu. Ülemäärane jõud võib kaant
deformeerida ja selle tagajärjel võib vesi sisse sattuda ja
põhjustada seadmerikkeid.

1

4×

6.3 Välisseadme monteerimine

6.3.1 Teave välisseadme monteerimise kohta
Kui
Enne külmaaine- ja veetorustiku ühendamist peab sise- ja
välisseade olema lõplikult paigaldatud.

Tüüpiline töövoog
Välisseadme paigaldamine koosneb tavaliselt järgmistest
toimingutest.
1 Aluse ettevalmistamine.
2 Välisseadme paigaldamine.
3 Äravoolu loomine.

6.3.2 Ettevaatusabinõud välisseadme
monteerimisel

TEAVE

Lugege lisaks järgmiste peatükkide ettevaatusabinõusid ja
nõudeid:

▪ Üldised ettevaatusabinõud

▪ Ettevalmistus

6.3.3 Nõuded aluskonstruktsioonile
Tagage, et seade on paigaldatud horisontaalselt ja piisavalt tugevale
alusele, et vältida vibratsiooni ja müra.

MÄRKUS

▪ Kui seadme paigalduskõrgust on vaja suurendada, siis
ÄRGE kasutage alustugesid ainult nurkade
toetamiseks.

▪ Seadme all olevad toed peavad olema vähemalt
100 mm laiused.

X Mittelubatud
O Lubatud

▪ Vundament peab olema põrandast vähemalt 150  mm.
Piirkondades, kus sajab palju lund, tuleb kõrgust suurendada,
sõltuvalt paigalduskohast ja tingimustest.

▪ Eelistatud on paigaldamine tugevale pikisuunas katkematule
vundamendile (terasraam või betoon).

72
2-

73
7

≥6
7

≥6
7 76

567
67

A
B

Vundamendi minimaalsuurus

Välisseade A B
SERHQ020 930 792
SERHQ032 1240 1102

▪ Kinnitage agregaat kohale nelja vundamendipoldiga M12.
Vundamendipoldid peaks ulatuma vundamendi pinnast kõrgemale
20 mm võrra.

20
 m

m
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6.3.4 Äravoolu tagamiseks

MÄRKUS

▪ Ehitage ümber seadme vundamendi drenaažitorustik.

▪ Seadme paigaldamisel katusele kontrollige katuse
tugevust ja võimalusi äravoolu korraldamiseks.

▪ Raamile paigaldamisel tuleb seadme alla 150  mm
kaugusele kinnitada veekindel plaat, et vältida seadme
alt väljuva vee sisseimbumist.

▪ Paigaldamisel korrodeerivasse keskkonda tuleb
kasutada mutri all plastseibi (a), et kaitsta mutri
tihendavat osa roostetamise eest.

a

6.4 Siseseadme monteerimine

6.4.1 Siseseadme paigaldamise nõuded
Kui
Enne külmaaine- ja veetorustiku ühendamist peab sise- ja
välisseade olema lõplikult paigaldatud.

Tüüpiline töövoog
Siseseadme paigaldamine koosneb tavaliselt järgmistest
toimingutest.
1 Aluse ettevalmistamine.
2 Siseseadme paigaldamine.

6.4.2 Ettevaatusabinõud siseseadme
paigaldamisel

TEAVE

Lugege lisaks järgmiste peatükkide ettevaatusabinõusid ja
nõudeid:

▪ Üldised ettevaatusabinõud

▪ Ettevalmistus

6.4.3 Nõuded aluskonstruktsioonile
Tagage, et seade on paigaldatud horisontaalselt ja piisavalt tugevale
alusele, et vältida vibratsiooni ja müra.

MÄRKUS

▪ Kui seadme paigalduskõrgust on vaja suurendada, siis
ÄRGE kasutage alustugesid ainult nurkade
toetamiseks.

▪ Seadme all olevad toed peavad olema vähemalt
100 mm laiused.

▪ Seade peab olema paigaldatud vastu seina.

▪ Seade peab olema kinnitatud, et vältida selle kaldumist.

▪ Eelistatud on paigaldamine tugevale pikisuunas katkematule
vundamendile (terasraam või betoon).

▪ Järgige paigaldamisel minimaalseid vahemaid.

766.5 500200

39
6

50
0

(mm)

▪ Kinnitage agregaat kohale nelja vundamendipoldiga M12.
Vundamendipoldid peaks ulatuma vundamendi pinnast kõrgemale
20 mm võrra.

20
 m

m

▪ Kinnitage seade põrandale läbi alusprofiilide avade.

▪ Ümberkukkumise vältimiseks kinnitage seade seina külge 2
komplektis oleva nurgiku abil. Neid nurgikuid võib kinnitada
siseseadme ülemise paneeli külge (2 kruvi M5 mõlemal poolel,
üks neist on juba olemas ülakatte paremal poolel).

b

a

a Kinnitage üks nurgik ülakatte vasakule poolele 2 kruvi abil,
mis on tarvikute kotis

b Kinnitage teine nurgik ülakatte peale paremale poolele
1 kruvi abil, mis on tarvikute kotis ja 1 kruviga, mis on juba
seadme küljes

6.5 Külmaaine torustiku ühendamine

6.5.1 Ettevaatusabinõud külmaaine torustiku
ühendamisel

TEAVE

Lugege lisaks järgmiste peatükkide ettevaatusabinõusid ja
nõudeid:

▪ Üldised ettevaatusabinõud

▪ Ettevalmistus

OHT: PÕLETUSOHT
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MÄRKUS

Rakendage külmaaine torustiku paigaldamisel järgmisi
abinõusid.

▪ Vältige mingite muude ainete kui külmaaine sattumist
külmaahelasse (nt õhk).

▪ Lisada tohib ainult külmaainet R410A.

▪ Kasutage ainult neid paigaldusvahendeid (nt kollektori
manomeeter), mis on ette nähtud kasutamiseks R410A
paigaldistes, et taluda rõhku ja vältida lisaainete (nt
mineraalõlid ja niiskus) segunemist süsteemi.

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

▪ Olge vasktorude seinast läbilükkamisel ettevaatlik.

Seade Paigaldusaeg Kaitseviis
Välisseade >1 kuu Toru

kokkupigistamine
<1 kuu Toru kinnipigistamine

või -teipimineSiseseade Sõltumatult
ajavahemikust

HOIATUS

Enne kompressori käivitamist peab külmaaine torustik
olema kindlalt ühendatud. Kui kompressori töötamise ajal
külmaaine torustik POLE ühendatud ja sulgekraan on
avatud, siis imetakse süsteemi õhku sisse. See põhjustab
külmatsüklis ebanormaalse rõhu, mis võib seadet
kahjustada ja põhjustada kehavigastusi.

6.5.2 Toru otsa jootmine

MÄRKUS

Ettevaatusabinõud objekti torustikuga ühendamisel. Lisage
jootematerjali nagu joonisel näidatud.

1 1

11

2 2

≤Ø25.4 >Ø25.4

▪ 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.

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

a b c d e

ff

a Külmaaine torustik
b Joodetavad osad
c Teipmähis
d Käsikraan
e Rõhureduktor
f 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.

6.5.3 Sulgekraani ja teenindusava kasutamine

Sulgekraani käsitsemine
Võtke arvesse järgmisi juhised.

▪ Sulgekraanid on tehasest tarnimisel suletud olekus.

▪ Järgneval joonisel on näidatud sulgekraani osi, mida on vaja
käsitseda kraani ühendamisel.

c

d

a

b

a Teenindusava ja teenindusava kübar
b Sulgekraan
c Kasutuskoha torustiku ühendus
d Sulgekraani kübar

a b

cde
a Teenindusotsak
b Sulgekraani kübar
c Kuuskantava
d Vars
e Tihend

▪ Hoidke mõlemad kraanid avatud olekus.

▪ ÄRGE rakendage sulgekraanile liigset jõudu. See võib kraani
korpuse purustada.

Sulgekraani avamine/sulgemine
1 Eemaldage sulgekraani kaitsekübar.

2 Pange kuuskantvõti (vedelikupool: 4  mm, gaasipool: 8  mm)
sulgekraani sisse ja keerake sulgekraani järgmiselt.

Avamine vastupäeva.
Sulgemine päripäeva.

3 Kui kraani spindlit EI SAA edasi keerata, siis lõpetage
keeramine. Kraan on nüüd avatud/suletud.

TEAVE

▪ SERHQ020 saab ühendada objekti torustikule Ø22,2
seadme komplektis oleva ülemineku abil.

▪ SERHQ032 saab ühendada objekti torustikule Ø28,6
seadme komplektis oleva ülemineku abil.
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Teenindusava kasutamine
Teenindusotsakute asukohad
Teenindusotsaku asukoha kindlakstegemisel juhinduge
hoiatuskleebisest, mis on kinnitatud välisseadme esipaneelile.

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

▪ Pärast teenindusava kasutamist keerake teenindusava
kaitsekübar nõuetekohaselt kinni. Pingutusmoment on esitatud
allpool olevas tabelis.

▪ Kontrollige, et külmaaine pärast teenindusava kaitsekübara
pingutamist ei leki.

Pingutusmomendid

Sulgekraan
läbimõõt

(mm)

Pingutusmoment N•m (sulgemine päripäeva)
Vars

Kraani
korpus

Kuuskantv
õti

Kübar
(kraani
kaas)

Teeninduso
tsak

Ø9,5 5,4~6,6 4 mm 13,5~16,5 11,5~13,9
Ø12,7 8,1~9,9 18,0~22,0

Ø25,4 mm 27,0~33,0 8 mm 22,5~27,5

6.5.4 Külmaaine torustiku ühendamine
välisseadmele

MÄRKUS

Objekti torustikku tohib paigaldada vaid pädev külmaaine
tehnik ja sealjuures tuleb järgida kasutuskohal kehtivaid
ning riiklikke eeskirju.

Tihendage torustiku ja juhtmete läbiviigud tihendusmaterjaliga (pole
komplektis), muidu võib seadme tootlus langeda ja väikeloomad
masinasse siseneda.

Näide torude läbiviigust esiosas

a b c
a Täitke hall piirkond (torustik on juhitud läbi esipaneeli)
b Gaasipoole torustik
c Vedelikupoole torustik

MÄRKUS

Kui kõik torud on ühendatud, veenduge, et gaas ei lekiks.
Kasutage gaasilekke tuvastamiseks lämmastikku.

MÄRKUS

▪ Kasutage paigaldamisel ainult lisavarustuse komplektis
olevaid torusid.

▪ Veenduge, et paigaldatud torustik ei puuduta teisi
torusid, põhja- või külgpaneeli. Olge eriti ettevaatlik
alumiste ja külgmiste ühendustega ja kaitske neid
isolatsiooniga, et need ei oleks korpusega
kokkupuutes.

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

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.

HOIATUS

ÄRGE puudutage rikke tõttu lekkivat külmaainet. See võib
põhjustada raskeid külmakahjustusi.

Külmaaine torustik võib olla seadmest välja juhitud eest või küljelt
(kui väljavõte on all) nagu näidatud joonisel.

a b c
a Vasakpoolne ühendusvariant
b Esiosast ühendamise variant
c Parempoolne ühendusvariant

c
b

h
fd

h

a
c
b

g
h

ih

j
k

h

h

h
e

i

a

A B

A Esiosa kaudu ühendamiseks eemaldage sulgekraani kate,
et ühendada külmaaine torustik.

B Küljelt ühendamiseks eemaldage raami põhjal oleva ava
kate ja juhtige torustik välja alusraami alt.

a Gaasitoru sulgekraan
b Vedelikutoru sulgekraan
c Külmaaine lisamise teenindusava
d Gaasipoole üleminekutoru (1)
e Gaasipoole üleminekutoru (2)
f Vedelikupoole üleminekutoru (1)
g Vedelikupoole üleminekutoru (2)
h Jootmine
i Gaasipoole torustik (pole komplektis)
j Vedelikupoole torustik (pole komplektis)

k Lööge ava kate haamriga välja

Gaasipoole torutarviku lõikamine
Külmaaine torustiku ühendamisel küljelt lõigake gaasipoole
üleminekutoru mõõtu nagu joonisel näidatud.
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A

A
B

C
D

a

b

a

c

d

25
15

0
90

a Gaasipoole üleminekutoru
b Mahalõikekoht
c Gaasipoole torustik (pole komplektis)
d Seadme alus

Välisseade A B C D
SERHQ020 156 23 192 247
SERHQ032 150 29 192 251

MÄRKUS

▪ Objektitorustiku ühendamisel kasutage kindlasti
torutarvikuid.

▪ Veenduge, et objekti torustik pole kokkupuutes teiste
torustike, põhjaraami ega seadme külgpaneelidega.

MÄRKUS

Ettevaatusabinõud ajutiste katete eemaldamisel.

▪ Vältige korpuse vigastamist.

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

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

HOIATUS

Ärge kasutage kokkupigistatud torude eemaldamiseks
jootepõletit.

HOIATUS

Sulgekraani sisse jäänud väike kogus gaasi või õli võib
põhjustada kokkupigistatud toru lõhkemise.

Allpool kirjeldatud juhiste eiramine võib põhjustada
varakahju või kehavigastusi, mis võivad olla sõltuvalt
asjaoludest väga rasked.

Kokkupigistatud torude eemaldamiseks tehke järgmised
protseduurid.

1 Eemaldage kraani kaas ja veenduge, et sulgekraanid on
täielikult suletud.

2 Ühendage täitmisvoolik kõikide sulgekraanide
teenindusotsakute külge.

3 Imege gaas ja õli kokkusurutud torustikust välja imipumba abil.

ETTEVAATUST

Ärge laske neid gaase atmosfääri.

4 Kui kogu gaas ja õli on kokkupigistatud torust välja imetud, siis
ühendage laadimisvoolik lahti ja sulgege teenindusavad.

5 Kui kokkupigistatud torustiku alumine ots näeb välja nagu
joonisel kujutatud osa A, tehke selle protseduuri 2  viimast
toimingut.

6 Kui kokkupigistatud torustiku alumine ots näeb välja nagu
joonisel kujutatud osa B, tehke selle protseduuri 3  viimast
toimingut.

7 Lõigake ära väiksema kokkupigistatud torustiku alumine ots
sobiva tööriistaga (nt torulõikur, lõiketangid, jne), nii et toru
ristlõige on avatud ja laske torusse jäänud õlil välja tilkuda, juhul
kui täitmine pole tehtud. Oodake kuni kogu õli välja tilgub.

8 Lõigake kokkusurutud toru ära torulõikuriga vahetult ülevalpool
jootekohta või ülevalpool märki, kui jootekoht puudub.

9 Kui täitmine pole tehtud, oodake kuni kogu õli on välja tilkunud
ja jätkake alles siis objekti torustiku ühendamist.

a

b

c

b

c

BA
a Teenindusotsak
b Sulgekraan
c Toru lõikamise koht ülevalpool jooteliidet või ülevalpool

markeeringut
A+B Kokku pigistatud torustik

6.5.5 Külmaaine torustiku ühendamine
siseseadmele

▪ Seadme SEHVX20+32BAW ühendamiseks vabastage
külgpaneeli ülemine ava ja katke selle servad (komplektis oleva)
kaitsekraega, et ava teravad servad kinni katta. Seadme
SEHVX40+64BAW ühendamiseks vabastage külgpaneeli ülemine
ja alumine ava ja katke selle servad (komplektis olevate)
kaitsekraedega, et ava teravad servad kinni katta.

a b

a Läbiviiguava
b Kaitsekrae

▪ Esmalt lõigake seadme sees ära vedela külmaaine toru umbes
7  cm enne klambrit ja gaasilise külmaaine toru 4  cm enne
klambrit. Sellega väldite torulõikuri takistamist torude poolt.
Eemaldage täielikult torude lõikekohtade teravad ääred.
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▪ Siseseadme ühendamiseks objekti torustikuga kasutage
komplektis olevaid üleminekutorusid. Seadme SEHVX20BAW
ühendamiseks lõigake esmalt maha nii vedela kui gaasilise
külmaaine torud ja jootke seejärel üleminekutoru 1
vedelikuliitmikule ja üleminekutoru 2 gaasiliitmikule. Seadme
SEHVX32BAW ühendamiseks lõigake esmalt maha nii vedela kui
gaasilise külmaaine torud ja jootke seejärel objekti torustik
vahetult vedelikuliitmikule ja üleminekutoru 2 gaasiliitmikule.
Seadme SEHVX40BAW ühendamiseks tehke seadme
SEHVX20BAW paigaldustoiming kaks korda. Seadme
SEHVX64BAW ühendamiseks tehke seadme SEHVX32BAW
paigaldustoiming kaks korda.

MÄRKUS

Pärast torude külgejootmist kinnitage torud seadme külge
kasutades torutugedel olevaid klambreid.

VRV
C1

VRV
C2

f
e

g
C2

g
C1

C1

C2

d

d

a b

c

a Siseseade
b Välisseade 1
c Välisseade 2 (ainult seadme SEHVX40+64BAW

kasutamisel)
d Külmaaine torustik
e Pump
f Elektrikilp
g Aurusti

MÄRKUS

Torustiku ühendamisel välis- ja siseseadme vahel
juhinduge joonisest jaotises "6.9.7  Toite- ja sidekaablite
ühendamine" leheküljel 30.

6.6 Külmaaine torustiku kontrollimine

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

Toimingud enne külmaaine torustiku kontrollimist
Kontrollige, et külmaaine torustik on välis- ja siseseadme vahel
ühendatud.

Tüüpiline töövoog
Külmaaine torustiku kontrollimiseks tuleb tavaliselt teha järgmised
toimingud.
1 Külmaaine torustiku kontrollimine lekete suhtes.
2 Külmaaine torustiku vaakumkuivatus õhu ja lämmastiku

eemaldamiseks.

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

6.6.2 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.

MÄRKUS

Kasutada tohib vaid seda vaakumpumpa, mis on ette
nähtud kasutamiseks külmaainega R410A. Sama pumba
kasutamine muude külmaainete pumpamiseks võib rikkuda
pumba ja seadme.

6.6.3 Külmaaine torustiku kontrollimine -
Seadistamine

f

i h

a

b

d

c e

k
l

m

j

g

a Rõhureduktor
b Lämmastik
c Kaal
d Külmaaine R410A balloon (sifoonisüsteem)
e Vaakumpump
f Täitmisvoolikud
g Külmaaine lisamise teenindusava
h Vedeliku torustiku sulgekraan
i Gaasi torustiku sulgekraan
j Teenindusotsaku sulgekraan

k Kraan A
l Kraan B

m Kraan C

Kraan Kraani olek
Kraan A Suletud
Kraan B Avatud
Kraan C Suletud
Vedeliku torustiku sulgekraan Suletud
Gaasi torustiku sulgekraan Suletud
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6.6.4 Lekete kontrollimine - Rõhulekke test

MÄRKUS

Kui kõik torud on ühendatud, veenduge, et gaas ei lekiks.
Kasutage gaasilekke tuvastamiseks lämmastikku.

1 Katkestage vaakum lämmastikuga survestades manomeetri
rõhuni 4,0  MPa (40  bar). Ärge tekitage mingil juhul rõhku üle
seadmele maksimaalselt lubatud rõhu, st 4,0 MPa (40 bar).

6.6.5 Vaakumkuivatamine
Niiskuse süsteemist eemaldamiseks tehke järgmist.

1 Tekitage süsteemis vähemalt 2 tunniks sihtvaakum –100,7 kPa
(–1,007 bar) (5 torri absoluuttorri).

2 Proovige hoida vaakumit pärast vaakumpumba välja lülitamist
veel vähemalt 1 tunni jooksul.

3 Kui te ei saavuta sihtvaakumit 2 tunni jooksul või hoida seda 1
tunni vältel, võib süsteemis olla liiga palju niiskust. Sellisel juhul
katkestage vaakum lämmastiku abil survestamisega
mõõterõhuni 0,05  MPa (0,5  baar) ja korrake samme 1 kuni 3
kuni kogu niiskus on eemaldatud.

MÄRKUS

Seadme SEHVX40+64BAW kasutamisel tehke toimingud
mõlemal seadmel.

6.6.6 Külmaaine torustiku isoleerimine
Pärast lekketesti ja vaakumkuivatust tuleb torustik isoleerida. Võtke
arvesse järgmisi asjaolusid.

▪ Veenduge, et kõik vedeliku- ja gaasitorustikud on isoleeritud
(kõikidele seadmetele).

▪ Kasutage vedelikutorustiku soojustamiseks
polüetüleenvahtkummi, mis talub temperatuuri 70°C ja
gaasitorustiku soojustamiseks polüetüleenvahtkummi, mis talub
temperatuuri 120°C.

▪ Vajaduse korral tugevdage torustiku soojustusmaterjali.

Ümbritsev
temperatuur

Suhteline
õhuniiskus

Minimaalne paksus

≤30°C Suhteline niiskus
75% kuni 80%

15 mm

>30°C Suhteline niiskus ≥
80%

20 mm

Isolatsiooni pinnal võib tekkida kondenseerumine.

▪ Kui on võimalik, et sulgekraanil tekkiv kondensaat võib tilkuda
sisendseadmesse läbi isolatsiooni ja torustiku vahelt, kui
välisseade asetseb siseseadmest kõrgemal, tuleb seda vältida
liitmike tihendamisega. Vaadake allolevat joonist.

f
f

e

a

d
c
b

d

e

a Gaasi torustiku sulgekraan
b Vedeliku torustiku sulgekraan
c Külmaaine lisamise teenindusava
d Tihendusmaterjal
e Isoleerimine
f Siseseadme ja välisseadme vaheline torustik

OHT: PÕLETUSOHT

Isoleerige kõik objektil olevad torustikud, sest nende
puudutamine võib põhjustada põletust.

6.7 Külmaaine laadimine

6.7.1 Külmaaine laadimine
Kui vaakumkuivatamine on lõpetatud, võib alustada täiendava
külmaaine laadimist.

6.7.2 Ettevaatusabinõud külmaaine laadimisel

TEAVE

Lugege lisaks järgmiste peatükkide ettevaatusabinõusid ja
nõudeid:

▪ Üldised ettevaatusabinõud

▪ Ettevalmistus

HOIATUS

▪ Kasutage ainult külmaainet R410A. Muud külmagaasid
võivad põhjustada plahvatust ja õnnetusi.

▪ R410A sisaldab fluoritud kasvuhoonegaase. Selle
ülemaailmse soojenemise potentsiaali (GWP) väärtus
on 2087,5. ÄRGE laske neid gaase atmosfääri.

▪ Külmaaine laadimise ajal kandke alati kaitsekindaid ja
kaitseprille.

MÄRKUS

Kui mõne seadme elektritoide on välja lülitatud, siis pole
laadimist nõuetekohaselt võimalik lõpetada.

MÄRKUS

Lülitage elektritoide sisse 6 tundi enne töö alustamist, et
karterisoojendus töötaks ja kompressor oleks kaitstud.

MÄRKUS

Kui toiming on tehtud 12 minuti jooksul pärast sise- või
välisseadme sisse lülitamist, siis H2P LED-märgutuli süttib
ja kompressor ei hakka enne tööle kui on saavutatud side
välisseadme(te) ja siseseadme(te) vahel.

MÄRKUS

Enne külmaaine laadimise alustamist sulgege esipaneel.
Ilma paigaldatud esipaneelita ei ole võimalik õigesti
hinnata seadme töötamist.

MÄRKUS

Hooldamise ajal ja siis kui süsteem (välisseade + objekti
torustik + siseseadmed) ei sisalda enam külmaainet (nt
pärast külmaaine tagastamist), tuleb seade laadida
külmaainega ettenähtud koguses (vaadake seda seadme
tehasesildilt) eellaadimisega, enne kui automaatlaadimist
saab alustada.
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MÄRKUS

▪ Külmaaine laadimisotsak on ühendatud seadme sees
oleva torustikuga. Seadme sisemine torustik on juba
tehases külmaainega täidetud, seepärast olge
laadimisvooliku ühendamisel ettevaatlik.

▪ Pärast külmaaine lisamist ärge pingutage külmaaine
laadimisotsaku kübarat liigse jõuga. Kübara
pingutusmoment on 11,5 kuni 13,9 N•m.

▪ Külmaaine ühtlaseks jaotumiseks võib kompressoril
käivitumiseks kuluda ca 10 minutit pärast seadme töö
sisselülitamist. See pole rike.

6.7.3 Külmaaine täiendava täitekoguse
määramine

TEAVE

Lõplikku katselaboris kindlaksmääratud laadimiskogust
küsige oma edasimüüjalt.

Täiendava külmaaine koguse arvutus põhineb vedelikutorustiku
mõõtmetel.

Valem:

R=(XØ9,52 × 0,059)+(XØ12,7 × 0,12)

R Täiendavalt laaditava külmaaine kogus [kg-des ja
ümardatud 1-le kümnendkohale]

X1, 2 Vedelikutorustiku kogupikkus [m] läbimõõdul Øa

Näide.

SEHVX64BAW (siseseade) + 2× SERHQ032BAW1 (välisseade)

R = (L1 + L2)Ø12,7 × 0,12
L1 Vedela külmaaine torustik 1 (siseseade → välisseade 1)
L2 Vedela külmaaine torustik 2 (siseseade → välisseade 2)

6.7.4 Külmaaine laadimine
Külmaaine eellaadimine
1 Arvutage välja külmaaine täiendavalt lisatav kogus valemiga

jaotises "6.7.3  Külmaaine täiendava täitekoguse
määramine" leheküljel 25.

2 Eellaadimiseks kasutatav kogus on 10 kg vähem kui arvutatud
kogus.

3 Avage kraan C (kraanid A ja B ning sulgekraanid peavad jääma
suletuks) ja laadige vedel külmaaine sisse läbi vedelikupoole
teenindusotsaku sulgekraani.

4 Kui eellaaditav kogus on saavutatud, siis sulgege kraan C.

m
nc

e d

b

a

g
h
i

f

j

k

l

a Kaal
b Külmaaine R410A balloon (sifoonisüsteem)
c Täitmisvoolik
d Vedeliku torustiku sulgekraan
e Gaasi torustiku sulgekraan
f Teenindusotsaku sulgekraan
g Kraan B
h Kraan C
i Kraan A
j Külmaaine laadimisotsak

k Seadmesisene torustik
l Külmaaine torustik

m Objektitorustik
n Külmaaine vooluhulk

MÄRKUS

Hooldamise ajal ja siis kui süsteem (välisseade + objekti
torustik + siseseadmed) ei sisalda enam külmaainet (nt
pärast külmaaine tagastamist), tuleb seade laadida
külmaainega ettenähtud koguses (vaadake seda seadme
tehasesildilt).

6.7.5 Kontrolltoimingud pärast külmaaine
laadimist

▪ Kontrollige, kas sulgekraanid on avatud.

▪ Kontrollige, kas lisatud külmaaine kogus on märgitud külmaaine
laadimise sildile.

MÄRKUS

Pärast külmaaine (eel)laadimist avage kõik sulgekraanid.

Töötamine suletud sulgekraanidega vigastab kompressorit.

6.7.6 Fluoritud kasvuhoonegaaside etiketi
kinnitamine

1 Täitke silt järgmiselt.

b
Contains fluorinated greenhouse gases

2
1 1

1

2

2 kg
tCO2eq

GWP × kg
1000

=
=

+

kg=

kg=
GWP: XXX

RXXX
a

f
c

d
e

a Kui seadmega on kaasa antud fluoritud
kasvuhoonegaaside mitmekeelne kleebis (vaadake
tarvikute hulgast), siis eraldage vastava keelega kleebis ja
liimige see ülaossa "a".

b Tehases täidetud külmaaine kogus: vaadake seda seadme
tehasesildilt

c Täiendavalt laetud külmaaine kogus
d Külmaaine kogus kokku
e Fluoritud kasvuhoonegaasi emissioonid laetud külmaaine

summaarse koguse kohta CO2-ekvivalenttonnides
f GWP = Globaalse soojenemise potentsiaal

MÄRKUS

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

2 Kinnitage kleebis seadme sisse, laadimisava lähedusse (nt
teenindusluugi siseküljele).

6.8 Veetorude ühendamine

6.8.1 Teave veetorude ühendamise kohta
Tüüpiline töövoog
Veetorustiku paigaldamiseks tuleb tavaliselt teha järgmised
toimingud.
1 Siseseadme veetorustiku ühendamine.
2 Veesüsteemi täitmine.
3 Veetorustiku isoleerimine.



6 Paigaldamine

Paigaldaja ja kasutaja teatmik

26
SERHQ020~032BAW1 + SEHVX20~64BAW

Kaheosaline õhkjahutusega veejahuti
4P508020-1B – 2018.04

6.8.2 Ettevaatusabinõud veetorude
ühendamisel

TEAVE

Lugege lisaks järgmiste peatükkide ettevaatusabinõusid ja
nõudeid:

▪ Üldised ettevaatusabinõud

▪ Ettevalmistus

6.8.3 Veetorustiku ühendamine
Veetorustiku ühendused peavad olema tehtud vastavuses kõikidele
kohalduvatele eeskirjadele ja vee sisendid ja väljundid peavad
vastama kaasa antud ühendusjoonistele.

MÄRKUS

ÄRGE KASUTAGE torustiku ühendamisel liigset jõudu.
Torustiku deformeerumine võib põhjustada seadme
rikkeid.

Kui veesüsteemi satub mustus, siis võivad ilmneda tõrked.
Seepärast võtke veetorustiku paigaldamisel alati arvesse järgmisi
nõudeid.

▪ Kasutage ainult puhtaid torusid.

▪ Suunake toru kidade äralõikamisel allapoole.

▪ Kui juhite toru läbi seina ja tolm ning mustus võivad sisse sattuda,
siis sulgege toru ots.

▪ Kui kasutate muud torumaterjali kui vask, veenduge, et isoleerite
materjalid nii, et oleks välditud galvaaniline korrosioon.

▪ Paigaldage kaitseklapile nõuetele vastav dreenimistoru.

▪ Vask on pehme materjal, seetõttu kasutage selle käsitlemisel
vastavaid tööriistu. Ebakohaste tööriistade kasutamine vigastab
torusid.

▪ Süsteemi nõuetekohaseks tööks peab olema veesüsteemile
paigaldatud reguleerklapp. Reguleerklapp reguleerib süsteemi
(objekti tarvik) veevoolu.

6.8.4 Veesüsteemi torustike täitmine
1 Ühendage vee toide dreenimis- ja täitekraanile.

2 Veenduge, et automaatne õhu väljalaskekraan on avatud
(vähemalt 2 pööret).

3 Täitke süsteemi, kuni manomeeter näitab rõhku umbes 2,0 bar.
Eemaldage ahelast õhku niipalju kui võimalik, kasutades õhu
väljalaskekraane (vaadake objektisätet  [E‑04] jaotisest
"7.2.9 Juhtpuldi objektisätted" leheküljel 35).

MÄRKUS

▪ Veesüsteemis olev õhk võib põhjustada tõrkeid.
Täitmise ajal pole võimalik kogu õhku veesüsteemist
välja lasta. Süsteemi järelejäänud õhk eemaldatakse
läbi automaatsete õhu väljalaskeklappide süsteemi
esimestel töötundidel. Hiljem võib olla vaja vett lisada.

▪ Süsteemi tühjendamiseks kasutage erifunktsiooni, mida
on kirjeldatud jaotises
"8 Kasutuselevõtt" leheküljel 40.

MÄRKUS

Manomeetril näidatav veesurve oleneb vee temperatuurist
(kõrgem surve kõrgema vee temperatuuri korral).

Selleks et takistada õhu sisenemist ringlusesse, peab
veesurve olema alati üle 1 baari.

MÄRKUS

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

TEAVE

Agregaat võib läbi rõhu kaitseklapi välja lasta liigset vett.

6.8.5 Veetorude isoleerimiseks
Lõpliku veeahela torud PEAVAD olema isoleeritud, et takistada
kondensatsiooni teket jahutusel ja kütte- ning jahutusvõimsuse
langemist.

Et hoida ära väliste veetorude külmumist talvel, PEAB
isoleermaterjali paksus olema vähemalt 13 mm (λ=0,039 W/mK).

Kui temperatuur on üle 30°C ja suhteline õhuniiskus on suurem kui
80%, peaks tihendusmaterjalide paksus olema vähemalt 20 mm, et
vältida kondensaadi tekkimist tihendi pinnale.

6.9 Elektrijuhtmestiku ühendamine

6.9.1 Teave elektrijuhtmestiku ühendamise
kohta

Enne elektrijuhtmestiku ühendamist
Kontrollige:

▪ Külmaaine torustik on ühendatud ja kontrollitud

▪ Veetorustik on ühendatud

Tüüpiline töövoog
Elektrijuhtmestiku paigaldamine koosneb tavaliselt järgmistest
töödest.
1 Kontrollige, et toitesüsteemi pinge vastab seadme elektritoite

andmetele.
2 Välisseadme elektrijuhtmestiku ühendamine.
3 Siseseadme elektrijuhtmestiku ühendamine.
4 Elektritoite ühendamine.

6.9.2 Ettevaatusabinõud elektrijuhtmestiku
ühendamisel

OHT: ELEKTRILÖÖGIOHT

HOIATUS

Objekti juhtmestikku ja seadmeid TOHIB paigaldada pädev
elektrik ja sealjuures TULEB järgida kasutuskohal kehtivaid
eeskirju.

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.
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HOIATUS

▪ Kasutage juhtmestikus VAID vaskjuhtmeid.

▪ Veenduge, et objekti torustik vastab kehtestatud
eeskirjadele.

▪ Kasutuskoha juhtmestikku tohib paigaldada VAID
vastavuses seadme komplektis olevale elektriskeemile.

▪ ÄRGE juhtmeköidikuid pigistage millegi vahele ja
veenduge, et need EI puutu kokku torude ja teravate
servadega. Veenduge, et klemmidele ei rakendu
välised mehaanilised jõud.

▪ Veenduge, et seadmetele on ühendatud maandusjuht.
ÄRGE ühendage maandust torude külge ega
liigpingepiiriku või telefoniliini maandusjuhtme külge.
Ebaõige maandus võib tingida elektrilöögi.

▪ Kasutage ainult selleks ettenähtud elektritoite ahelat.
ÄRGE kasutage elektritoiteks teise seadme toidet.

▪ Veenduge, et sulavkaitsmed ja kaitselülitid vastavad
nõuetele.

▪ Veenduge, et on paigaldatud rikkevoolukaitselüliti.
Muidu võite saada elektrilöögi või põhjustada tulekahju.

▪ Kui paigaldate rikkevoolukaitselüliti, veenduge, et see
on ühilduv inverteriga (talub kõrgsageduslikku elektrilist
müra), et vältida rikkevoolukaitselüliti ebakohast
rakendumist.

Paigaldage toitejuhtmed teleritest ja raadiotest vähemalt 1  meetri
kaugusele, et vältida häireid. Sõltuvalt raadiolainete sagedusest võib
1 meeter olla ebapiisav.

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

ÄRGE käitage seadet enne kui külmaaine torustiku
paigaldamine on lõpetatud. Seadme kasutamine enne
torustiku lõplikku paigaldamist kahjustab kompressorit.

MÄRKUS

Kui toitejuhtmel puudub neutraaljuhe või see on valesti
ühendatud, saavad seadmed vigastada.

MÄRKUS

ÄRGE ühendage faasinihke kondensaatorit, sest seadme
toiteks kasutatakse inverterit. Faasinihke kondensaator
alandab võimsust ja võib põhjustada õnnetusi.

MÄRKUS

ÄRGE MINGIL JUHUL eemaldage toite- ja
andmeedastuse juhtmestiku ühendamise ajal termistorit,
andurit jne. (Ilma termistori, andurita jne võib kompressor
vigastada saada.)

MÄRKUS

▪ 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 hälbe,
vahetage 2 faasi 3-st omavahel (L1, L2 ja L3).

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.

MÄRKUS

▪ Lisaadapteri kasutamisel juhinduge adapteri
kasutusjuhendist.

▪ Sise- ja välisseadme vahelise side F1-F2, surunuppude
BS1~BS5 ja DIP-lülitite DS1~DS2 ühendamisel
juhinduge jaotisest "6.9.7  Toite- ja sidekaablite
ühendamine" leheküljel 30.

HOIATUS

Ärge käivitage seadet kaitseseadise S1PH lühistamise
teel.

MÄRKUS

Keskjuhtimise puldi juhtmestamisel juhinduge selle
kasutusjuhendist.

MÄRKUS

Toitejuhtmeteks kasutage isoleeritud juhet.

MÄRKUS

▪ Kontrollige, et paigaldatav rikkevoolukaitselüliti on
võimeline taluma kõrgsageduslikku elektrilist müra,
mida inverter genereerib, et rikkevoolukaitselüliti
töötaks tõrgeteta.

▪ Inverteri poolt genereeritavat müra tuleb alandada, et
vältida teiste seadmete häirimist.

▪ Seadme väliskest võib lekkevoolude mõjul olla
elektriliselt laetud – laeng tuleb maha laadida
maanduse abil.

MÄRKUS

Nõuetele mittevastavad ühendused ja kaabeldus võivad
põhjustada tulekahju.

HOIATUS

▪ Kui energiavarustus ei sisalda N-faasi või see on vale,
võivad seadmetes ilmneda rikked.

▪ Looge korralik maandus. ÄRGE maandage seadet vee-
või muude torude, liigpingepiiriku ega
telefonimaanduse külge. Mittetäielik maandus võib
põhjustada elektrilööki.

▪ Paigaldage vajalikud kaitsmed ja võimsuslülitid.

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

▪ 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.
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HOIATUS

Hoidke toiteahela võimsuse tasakaalustamatus 2%
piirides.

Suur tasakaalustamatus võib lühendada
silumiskondensaatori tööiga. Kui toiteahela võimsuse
tasakaalustamatus ületab 4%, siis seadme töö seiskub
kaitsemeetmena ja näidatakse riket.

HOIATUS

▪ Toiteahel peab olema nõuetekohaselt maandatud.
(Vastavalt asukohariigi reeglitele.)

▪ Ärge ühendage maandusjuhtmeid gaasitorustik,
äravoolutorustike, piksevarraste või telefoni
maanduskontuuri külge. See võib põhjustada
elektrilööki.

6.9.3 Kasutuskoha elektripaigaldis - Ülevaade
▪ Enamik objekti juhtmestiku ühendusi tuleb taha klemmliistudel,

mis asuvad elektrilise osade karpides. Klemmliistudele
juurdepääsuks eemaldage elektriliste osade teeninduspaneel.
Vaadake jaotist "6.2 Seadmete avamine" leheküljel 17.

▪ Elektriliste osade karpides on juhtmestiku sisenemiskohtadel
kaablite kinnitid.

Elektriskeem antakse seadmega kaasa ja see asub lülituskarbi
kaane siseküljel.

6.9.4 Nõuded elektrijuhtmestiku paigaldamisel

MÄRKUS

▪ Veenduge, et toite ja andmeside juhtmestik on
üksteisest eraldi. Andmeside ja toite juhtmestik võivad
ristuda, kuid ei tohi olla paralleelselt.

▪ Andmeside elektrijuhtmestik ei tohi puudutada
sisetorustikku (välja arvatud trükkplaadi jahutustoru), et
vältida juhtme vigastamist torustiku kõrge temperatuuri
tõttu.

▪ Sulgege kaas kindlalt ja seadke elektrijuhtmestik nii, et
on välditud kaane või muude osade lõtvumine.

▪ Pidage kinni allpool esitatud piirangutest. Kui seadmete vaheliste
juhtmete pikkused on järgnevatest piiridest väljas, siis võivad
tekkida sidehäired.

▪ Juhtmestiku maksimaalpikkus: 1000 m.

▪ Juhtmestiku kogupikkus: 2000 m.

▪ Sidejuhtmestik jahutuse/kütte valiklülitini: 500 m.

▪ Maksimaalne sõltumatute süsteemisiseste ühenduste arv: 10.

Ülalkirjeldatud juhtmestiku jaoks kasutage vinüülümbrisega juhtmeid
0,75 kuni 1,25 mm2 või kaableid (2-soonelised juhtmed). (3-soonelisi
kaableid võib kasutada vaid jahuti/kütteseadme ümberlülituspuldi
jaoks.)

6.9.5 Toitekaabli suunamine ja kinnitamine
Siseseadme toitejuhtmestiku läbijuhtimine ja kinnitamine
▪ Kasutage toite- ja sidejuhtmestiku läbijuhtimiseks läbiviiguavasid.

▪ Juhtige toitekaabel läbi vasakus külgpaneelis oleva ülemise ava,
mööda peaseadme esiosa (läbi juhtmestiku paigaldusplaadi
läbiviiguava) või läbi põhjaplaadil oleva eemaldatava kattega ava.

a

b
cd

e

f g

a Elektriühenduste skeemi kleebis (juhtpuldi kaane
tagaseinal)

b Sidejuhtmestik
c Toru avaus
d Juhe
e Toite- ja maandusjuhtmestik
f Eemaldage see osa enne paigaldamist.
g Läbiviigu kate

Siseseadme toitejuhtmestiku läbijuhtimine ja kinnitamine

LVLV PSPS

LV

PS HV

PS Toitejuhe
HV Kõrgepinge
LV Madalpinge

Juhtige kaablid välja läbi seadmel olevate läbiviikude.

Oluline on hoida toite ja andmeside juhtmestik üksteisest eraldi.
Elektrihäirete vältimiseks peab juhtmete vaheline kaugus olema
ALATI vähemalt 50 mm.

Süsteemi näide

a

b

d

c

B

c

f

egh

a Objekti toiteahel
b Pealüliti
c Rikkevoolukaitselüliti
d Välisseade
e Siseseade
f Juhtpult
g Toitejuhtmestik (varjestatud juhe) (230 V)
h Sidejuhtmestik (varjestatud juhe) (16 V)
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6.9.6 Toite ühendamine välisseadmele

L1 L2 L3 N

a

c

d

b f
e

g
h

i

j
k

a Toiteahel (400 V, 3N~ 50 Hz)
b Kaitse
c Rikkevoolukaitselüliti
d Maandusjuhe
e Toitejuhtmestiku klemmplaat
f Toitejuhtmete ühendusklemmid
g PUNANE klemmile L1, VALGE klemmile L2, MUST

klemmile L3 ja SININE klemmile N
h Maandusjuhe (roheline-kollane)
i Kinnitage toitejuhe plastkinnitile objektil kasutatavate

kaablikinnititega, et vältida välisjõudude mõjumist
klemmliistule.

j Kaablikinniti (pole komplektis)
k Koonusseib
l Maandusjuhtme kinnitamisel on soovitatav painutada selle

ots konksukujuliseks.

ETTEVAATUST

Toite ühendamisel tuleb enne pingestatud ühendusi teha
maandusühendus. Toite lahti ühendamisel tuleb esmalt
ühendada lahti pingestatud ühendused ja seejärel
maandusühendus. Toitejuhtmete juhtmesoonte pikkus
tõmbekaitse ja klemmliistu vahel tuleb valida selline, et
elektripinge all olevad juhtmesooned pingulduvad enne
maandussoone pinguldumist, kui toiteühenduse juhtmed
on tõmbekaitsest lahti tõmmatud.

MÄRKUS

Paigaldage maandusjuhtmed kompressori juhtmetest
50  mm kaugusele. Nende juhiste eiramine võib teistele
samas maandusahelas olevatele seadmetele kahjustavalt
mõjuda.

SERHQ020

a

g

c db

i

g

e
j

h

f

ff

SERHQ032

f

f

gg

i

h

e
j

f

a c dbf

f

a Elektrijuhtmestik
b Seadmete vaheline juhtmestik
c Maandusjuhe
d Kinnitage elektriliste osade kilbis suruplaatidega – need

pole seadme komplektis
e Kui toite- ja maandusjuhtmed on juhitud läbi parempoolse

külje
f Kinnitage samba tagakülge suruplaatidega – need pole

seadme komplektis
g Kui seadmete vaheline juhtmestik on juhitud läbi torustiku

avauste
h Kui toite- ja maandusjuhtmed on juhitud läbi esiosa
i Kui maandusjuhtmed on juhitud läbi vasakpoolse külje
j Juhtmed ei tohi kokku puutuda kompressori

mürasummutitega.

MÄRKUS

Paigaldage kaugjuhtimispuldi ja seadmete vaheline
juhtmestik toitejuhtmestikust 50 mm kaugusele. Jälgige, et
toitejuhtmestik ei ole kokkupuutes kuumade osadega.
Juhtmete juhtimisel pöörake tähelepanu sellele, et need ei
puudutaks kompressori mürasummutiteid.

MÄRKUS

Maandusjuhtme ühendamisel soovitame järgmist.

Paigaldamisel juhtige juhtmesoon läbi koonusseibi
väljalõike. (Maandusjuhtme ebaõige ühendamine võib
takistada hea maandusühenduse saavutamist.)

Klemmikruvide pingutusmoment

Kruvi mõõt Pingutusmoment (N•m)
M8 (Toite klemmliist) 5,5~7,3
M8 (maandus)
M3 (Seadmete vahelise
juhtmestiku klemmliist)

0,8~0,97

A B C
A B C F1 F2 F1 F2 Q1 Q2 A B C F1 F1F2 F2 Q1 Q2

e

a bd

C/H SELECTOR TO IN/D UNIT TO OUT/D UNIT TO MULTI UNIT

A1P

c

F1  F2

a Jahutus/Küte valiklüliti
b Välisseadme trükkplaat (A1P)
c Jälgige polaarsust
d Välisseade



6 Paigaldamine

Paigaldaja ja kasutaja teatmik

30
SERHQ020~032BAW1 + SEHVX20~64BAW

Kaheosaline õhkjahutusega veejahuti
4P508020-1B – 2018.04

e Siseseade

Teiste süsteemide juhtmed peavad olema ühendatud F1/F2
(Välisseade – Välisseade) välisseadme trükkplaadi klemmidele,
millele on ühendatud siseseadmete vaheline juhtmestik.

Sidejuhtmestiku kinnitamine

c

a

e

e

b

b

d

a Kütte/jahutuse lülitamise kaugjuhtimise juhe (kui on
ühendatud kütte/jahutuse kaugjutimisel lülitamise juhtpult
(valikvarustus)) (ABC)

b Kinnitage näidatud plastsidemete külge kasutades objekti
kaablikinniteid.

c Seadmete vaheline juhtmestik (siseseade – välisseade)
(F1+F2 vasakul)

d Seadmete vaheline juhtmestik (välisseade – välisseade)
(F1+F2 paremal)

e Kaablikinniti

MÄRKUS

Ärge mingil juhul ühendage toitejuhtmeid sideühenduse
juhtmestiku klemmliistule. Muidu võib kogu süsteem
kahjustada saada.

MÄRKUS

Ärge mingil juhul ühendage 400  V sideühenduse
juhtmestiku klemmliistule. Muidu võib kogu süsteem
kahjustada saada.

Siseseadmetest lähtuv juhtmestik peab olema ühendatud F1/F2
(Sisseseade – Välisseade) välisseadme trükkplaadi klemmidele.

MÄRKUS

Jälgige sidejuhtmestiku polaarsust.

Välisseadme trükkplaat (A1P) on tehases seadistatud sättele
"Järjestikkäivitus on võimalik".

6.9.7 Toite- ja sidekaablite ühendamine
1 Avage elektriliste osade karbi kaas.

2 Ühendage elektritoiteks ja andmesideks kasutatavad kaablid
vastavatele klemmidele, nagu on näidatud elektriühenduste
skeemil.

3 Kinnitage kaablid kaablisidemetega kaablikinnitite külge, et
moodustada tõmbetõkis ja veenduge, et need ei puutu kokku
torude ja teravate servadega. Ärge suruge kokku kimpu seotud
kaableid.

4 Sulgege elektriliste osade kilbi kaas.

VRV
C2

VRV
C1

e
d

f
C2

f
C1

c

b
A5P
C2

A1P
C1

A3P
C1

X1M

K1P K1SA8P
C2

X2M

X4M F1F2

F1F2X3M

A6PA4P

F1F2

F1F2

a

a Elektrikilp
b Välisseade 1
c Välisseade 2 (ainult seadme SEHVX40+64BAW

kasutamisel)
d Pump
e Elektrikilp
f Aurusti

MÄRKUS

Toitekaabel ja andmesidekaablid pole komplektis.

MÄRKUS

Toitejuhtmestiku paigaldamisel juhinduge ka joonisest
jaotises "6.5.5  Külmaaine torustiku ühendamine
siseseadmele" leheküljel 22.

6.9.8 Ajutiste katete eemaldamise juhised
▪ Lööge ava kate haamriga välja.

▪ Pärast avade vabastamist soovitame eemaldada kõik kidad ja
katta avade servad ning ümbrus parandusvärviga, et vältida
roostetamist.

▪ Elektrijuhtmete avadest läbiviimisel vältige juhtmete vigastamist,
selleks katke need kaitseteibiga või paigaldage läbiviiku
juhtmekaitsetorud, kaitsekummid või kummist läbiviigumuhvid.

▪ Kui te läbiviigumuhvi ei kasuta, kaitske juhtmed vinüülrüüsiga, et
vältida läbiviiguava teravate servade sisselõikumist juhtmetesse.

b ca
a Läbiviiguava
b Kraat
c Kui on võimalik, et väikesed loomad võivad läbiviiguavade

kaudu süsteemi siseneda, siis täitke avad mastiksiga (pole
komplektis)
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6.9.9 Juhtpuldi paigaldamine
Seadmega koos tarnitakse juhtpult, millega saab seadet
kasutajasõbralikult alghäälestada, kasutada ja hooldada. Enne
juhtpuldi kasutamist tehke järgmised paigaldustoimingud.

Juhtmete andmed Väärtus
Tüüp 2-sooneline
Osa 0,75~1,25 mm2

Maksimaalpikkus 500 m

MÄRKUS

Ühendusjuhtmed EI kuulu komplekti.

MÄRKUS

Juhtpult PEAB OLEMA paigaldatud ruumi.

1 Suruge lapikkruvikeeraja juhtpuldi piludesse tagaosas ja
eemaldage juhtpuldi kaas.

2 Kinnitage juhtpult tasasele pinnale.

MÄRKUS

Olge ettevaatlik, et juhtpuldi tagaplaati MITTE
deformeerida kinnituskruvide liigse pingutamisega.

3 Ühendage juhtpuldi sees olevad klemmid ja seadme sees
olevad klemmid (P1 klemmile P1, P2 klemmile P2) nagu
näidatud joonisel.

P1P2

a a

f

b

c

d e

P1P2

P
2

P
1

P
2

P
1

a Seade
b Juhtpuldi tagaosa
c Juhtpuldi esiosa
d Juhtmete ühendamine tagant
e Juhtmete ühendamine ülevalt
f Lõigake lõiketangidega sisse juhtmesälk

MÄRKUS

▪ Ühendamisel vältige juhtmete paigaldamist toitevõrgu
juhtmestiku lähedusse, et vältida elektrilisi häireid
(välismüra).

▪ Eemaldage varjestus osalt, mis tuleb juhtida läbi
juhtpuldi korpuse (L).

L

4 Pange juhtpuldi ülemine pool oma kohale tagasi, ühendades
esmalt allosas olevad klõpskinnitid.

1

ETTEVAATUST

ÄRGE jätke juhtmeid kaane vahele.

Kui lisaks tavajuhtpuldile paigaldatakse valikuline juhtpult
(EKRUAHTB), tehke järgmist.

5 Ühendage mõlema juhtpuldi elektrijuhtmed vastavalt
kirjeldusele.

6 Määrake ülempult ja alampult valiklülitiga SS1.

SS
M

PCB

SS1

S Alampult
M Ülempult

TEAVE

Ruumi termostaadina saab kasutada vaid juhtpulti, mis on
määratud ülempuldiks.

6.9.10 Valikvarustuse paigaldamine
Valikvarustuse paigaldamisel juhinduge vastava valikvarustusega
kaasa antud paigaldusjuhendist või selle agregaadi lisast.

7 Alghäälestus

7.1 Ülevaade - Alghäälestus
Selles peatükis on kirjeldatud asjaolusid, mida te peate teadma
seadme häälestamiseks pärast selle paigaldamist.

Selles on järgmine teave.

▪ Objektisätete määramine

▪ Lekketuvastuse funktsiooni kasutamine

▪ Jahutamise ja kütmise vahel lülitamine

TEAVE

Selles jaotises esitatud juhised tuleb paigaldaja poolt läbi
lugeda, et ta saaks süsteemi nõuetekohaselt
alghäälestada.

OHT: ELEKTRILÖÖGIOHT

7.2 Objektisätete määramine

7.2.1 Kasutuskoha sätted

TEAVE

LED-märgutuled ja nupud asuvad välisseadmes.

Määrake vajaduse korral objektisätted vastavalt järgmistele juhistele.
Üksikasjalikku teavet saate paigaldusjuhendist.
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Surunupud ja DIP-lülitid

Osa Selgitus
Surunupud Surunuppudega on võimalik teha järgmist.

▪ Režiimi muutmine

▪ Objektisätte määramine (nõutav töö, madal
müra jne)

DIP-lülitid ▪ DS1 (1): Valiklüliti JAHUTUS/KÜTE

▪ DS1 (2~4): POLE KASUTUSES ÄRGE
MUUTKE TEHASESÄTTEID

▪ DS2 (1~4): POLE KASUTUSES ÄRGE
MUUTKE TEHASESÄTTEID

▪ DS3 (1+2): POLE KASUTUSES ÄRGE
MUUTKE TEHASESÄTTEID

1. või 2. režiim

Režiim Kirjeldus
Mudel 1

(järelevalve sätted)

1. režiimi saab kasutada välisseadme seisundi
üle vaatamiseks. Võimalik on kuvada ka
mõningaid objektisätteid.

Mudel 2

(objektisätted)

2. režiimil saab muuta süsteemi objektisätteid.
Objektsätteid saab üle vaadata ja sätteväärtusi
saab ka muuta.

Üldjuhul saab taastada tavatöö ilma
sekkumiseta pärast objektisätete muutmist.

Mõningaid kasutuskoha sätteid saab kasutada
eritoiminguteks (nt 1-kordne operatsioon,
külmaaine lisamise või vakumeerimise
seadistamine, külmaaine lisamise käsitsi
seadistamine jne). Sellisel juhul on vajalik
eritoiming katkestada enne kui tavatöö saab
uuesti käivitada. Seda on kirjeldatud allpool
esitatud selgitustes.

Süsteemi alghäälestamise jätkamiseks on vaja anda agregaadi
trükkplaadile mõni sisend. Selles jaotises on kirjeldatud, kuidas saab
sisendeid käsitsi sisestada trükkplaadi surunuppude ja DIP-lülititega
ja kuidas lugeda tagasisidet LED-märgutuledega.

TEAVE

Kui seadistamisel olete midagi valesti teinud, vajutage
nuppu BS1. Siis naastakse 1. režiimile (H1P on väljas).

7.2.2 Kasutuskoha sätte nupud ja märgutuled
Objektisätete määramiseks kasutage järgmisi elemente:

BS2

SET

BS1

MODE

BS3

RETURN

BS4

TEST

BS5

RESET

H7P

MODE
TEST:

L.N.O.P. DEMANDC/H SELECT
HWL: IND MASTER SLAVE

MULTI

H1P H2P H3P H4P H5P H6P H8P

H1P~H8P LED-märgutuled
BS1~BS5 Surunupud
DS1~DS3 DIP-lülitid

SEES ( ) VÄLJAS ( ) Vilkuv ( )

Surunupud
Kasutage objektisätete määramiseks surunuppe.

BS1 REŽIIM: seadistusrežiimi muutmine
BS2 SÄTE: objektisätte määramiseks
BS3 TAGASI: objektisätte määramiseks
BS4 TEST: testimiseks
BS5 LÄHTESTAMINE: aadressi ümbermuutmiseks juhtmestuse

muutmisel või täiendava siseseadme paigaldamisel

LED-märgutuled
LED-märgutuled annavad teada objektisätetest, mis on määratud kui
[Režiimi säte] = Väärtus.

H1P Näitab režiimi

H2P~H7P Näitab sätteid ja väärtusi kahendsüsteemis
H8P EI OLE kasutatav objektisätete määramisel, kuid on

kasutatav lähtestamisel

Näide: 

H1P H2P H3P H4P H5P H6P H7P

- + + + + +[H1P 32 16 8 4 2 1] Kirjeldus

(H1P VÄLJAS)

Vaikeolukord

(H1P vilgub)

Mudel 1

(H1P SEES)

Mudel 2

+ + + + +0 0 8 0 0 0

(H2P~H7P = kahendsüsteemis 8)

Säte 8

(2. režiimis)

+ + + + +0 0 0 4 0 0

(H2P~H7P = kahendsüsteemis 4)

Väärtus 4

(2. režiimis)

7.2.3 Kasutuskohaga seotud koosteosadesse
sisenemine

Objektisätete määramiseks eemaldage teeninduskate.

b

a

a Hooldusluuk
b Elektrikilbi kaas

Teil on juurdepääs 5-le surunupule, 8-le LED-märgutulele ja 3-le
DIP-lülitile.

a
b

d
c
e

a LED-märgutuled H1P~H8P
b Surunupud BS1~BS5
c 1. DIP-lüliti DS1
d 2. DIP-lüliti DS2
e 3. DIP-lüliti DS3

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

Pärast seadistamise lõpetamist pange teeninduskate elektriosade
karbil oma kohale tagasi.

MÄRKUS

Seadme juures töötamise ajaks sulgege kõik välispaneelid,
välja arvatud elektriühenduste pesa teeninduskate.

Enne seadme toite sisse lülitamist sulgege
elektriühenduste pesa kate.
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7.2.4 1. ja 2. režiimi sisenemine
Pärast seadmete lülitamist olekusse SEES näitab näidik vaikeolekut.
Sellest on võimalik siseneda 1. ja 2. režiimi.

Lähtestamine: vaikeolek

MÄRKUS

Lülitage elektritoide sisse 6 tundi enne töö alustamist, et
karterisoojendus töötaks ja kompressor oleks kaitstud.

Lülitage sisse välis- ja siseseadme toide. Pärast lähtestamist
näidatakse allolevat olekut (vaikeolek tehasest tarnimisel).

Välisseade

Kui vaikeolekut ei näidata pärast 10 kuni 12 minuti möödumist,
vaadake rikkekoodi. Tuvastage rikkekood.

Vilgub HAP LED-märgutuli, mis teavitab mikroarvuti tavapärasest
töötamisest.

Režiimide ümber lülitamine
Vaikeolekus kasutage 1. ja 2. režiimi vahel lülitamiseks nuppu BS1.

BS1 [5 s]BS1BS1 BS1

a

cb
a Vaikeolek (H1P VÄLJAS)
b 1. režiim (H1P vilgub)
c 2. režiim (H1P SEES)

BS1 Vajutage BS1.
BS1 [5 s] Hoidke nuppu BS1 sees vähemalt 5 sekundit.

TEAVE

Kui seadistamisel olete midagi valesti teinud, vajutage
nuppu BS1, et naasta vaikeolekusse.

7.2.5 1. režiimi kasutamine
1. režiimi kasutatakse agregaadi oleku järelevalveks.

Toiming Tegevus
1. režiimi järelevalvesse
sisenemine

Kui 1. režiim on valitud (nupu BS1
vajutamine üks kord), saate valida
soovitud sätte. Selleks vajutage nuppu
BS2.

Lõpetamiseks ja
naasmiseks lähteolekusse

Vajutage BS1.

7.2.6 2. režiimi kasutamine
Objektisätete sisestamiseks 2.  režiimis tuleb kasutada
ülemseadet.

2.  režiimi kasutatakse välisseadme ja süsteemi objektisätete
määramiseks.

Toiming Tegevus
Sätte muutmine ja
sättesse sisenemine
2. režiimis

Kui 2. režiim on valitud (nupu BS1 all
hoidmine 5 sekundit), saate valida
soovitud sätte. Selleks vajutage nuppu
BS2.

Valitus sättesse sisenemiseks vajutage
nuppu BS3 1 kord.

Lõpetamiseks ja
naasmiseks lähteolekusse

Vajutage BS1.

Toiming Tegevus
Valitud sätte väärtuse
muutmine 2. režiimis

▪ Kui 2. režiim on valitud (nupu BS1 all
hoidmine 5 sekundit) saate valida
soovitud sätte. Selleks vajutage
nuppu BS2.

▪ Valitus sättesse sisenemiseks
vajutage nuppu BS3 1 kord.

▪ Nüüd on nupp BS2 kasutatav valitud
sätte muutmiseks nõutavale
väärtusele.

▪ Kui nõutav väärtus on valitud, saate
määrata väärtuse muutmise nupu
BS3 vajutamisega 1 kord.

▪ Väärtuse valimise operatsiooni uuesti
alustamiseks vajutage nuppu BS3.

7.2.7 1. režiim - Järelevalve sätted
1. režiimis (ja vaikeolekus) saate vaadata järgmist teavet.

Väärtus / Kirjeldus
H2P Näitab hetke tööolekut.

VÄLJAS

Tavatööolek.
SEES

Rikkeolek.
VILKUV

Ettevalmistamine või testi alustamine
H6P Näitab madala müra tööolekut.

VÄLJAS

Agregaat ei tööta hetkel madala müra
piirangute all.

SEES

Agregaat töötab hetkel madala müra piirangute
all.

Madala müra tööolekus on seadme poolt tekitatav müra
alandatud võrreldes tavatööolekuga.

Madala müra tööolekut saab seadistada 2. režiimis.
Kompressori ja soojusvaheti madala müra tööoleku
aktiveerimiseks on kaks võimalust.

▪ Välisseadme madala müra tööolek lülitub sisse
automaatselt, kui lülitamine on öötöö ajaks valitud
objektisättega. Siis töötab agregaat madalal müratasemel
valitud ajaperioodi jooksul.

▪ Teine võimalus madala müra tööoleku sisse lülitamine
välise sisendi abil. Selleks toiminguks on vaja täiendavat
varustust.
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Väärtus / Kirjeldus
H7P Näitab voolutarbimist piiratud tööolekus.

VÄLJAS

Agregaat ei tööta hetkel piiratud voolutarbe
olekus.

SEES

Agregaat töötab hetkel piiratud voolutarbe
olekus.

Voolutarbe piirang vähendab agregaadi energiatarvet
võrreldes nimivõimsuse tingimustega.

Energiatarvet saab seadistada 2. režiimis. Kompressori
voolutarbe aktiveerimiseks on kaks võimalust.

▪ Esimene võimalus on aktiveerida suurem voolutarbe
piirang objektisättega. Agregaat töötab alati valitud
voolutarbe piirangus.

▪ Teine võimalus on aktiveerida voolutarbe piirang, mis
põhineb välissisendil. Selleks toiminguks on vaja
täiendavat varustust.

7.2.8 2. režiim - Kasutuskoha sätted

Vajutage nuppu BS2, et määrata süsteemi häälestamiseks objektisätted. LED-märgutuled näitavad sätet / numbrilist väärtust kahendkujul.

Säte

 (= kahendkuju)

Väärtus
Kirjeldus

Ventilaatori kõrge staatilise rõhu säte.

Selle sätte aktiveerimisel tõuseb välisseadme ventilaatori poolt
avaldatav staatiline rõhk.

(vaikimisi)

Deaktiveeritud.

Aktiveeritud.

Automaatse madala müra tööoleku säte ja töömüra tase öötöö
ajaks.

Selle sätte muutmisega aktiveeritakse seadme automaatne madala
müra tööoleku funktsioon ja määratakse töömüra tase. Töömüra
alandatakse vastavalt valitud tasemele.

(vaikimisi)

Deaktiveeritud

1. tase 3. tase < 2. tase < 1. tase
2. tase
3. tase

Madala mürataseme töötase välise juhtadapteri kaudu.

Kui süsteem peab töötama madala müra tööolekus ja agregaadile
on saadetud välissignaal, siis see säte määrab madala müra
taseme, mida tuleb rakendada.

See säte toimib vaid siis, kui on paigaldatud valikuline väline
juhtadapter (DTA104A62) ja säte [2‑12] on aktiveeritud.

1. tase 3. tase<2. tase<1. tase

(vaikimisi)

2. tase

3. tase

Elektritarbe piirangu tase läbi välise juhtadapteri (DTA104A62)

Kui süsteem peab töötama elektritarbe piiranguga ja agregaadile
on saadetud välissignaal, siis see säte määrab rakendatava
elektritarbe piirangu taseme. Tase on määratud vastavalt tabelile.

1. tase 3. tase<2. tase<1. tase

(vaikimisi)

2. tase

3. tase

Aktiveerib madala mürataseme funktsiooni ja/või elektritarbimise
piirangu läbi välise juhtadapteri (DTA104A62).

Kui süsteem peab töötama madala müra tööolekus või elektritarbe
piiranguga, kui agregaadile on saadetud välissignaal, siis see säte
tuleb muuta. See säte toimib vaid siis, kui on paigaldatud valikuline
välisjuhtimise adapter (DTA104A62).

(vaikimisi)

Deaktiveeritud.

Aktiveeritud.
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Säte

 (= kahendkuju)

Väärtus
Kirjeldus

Külmaaine väljutamise / vakumeerimise režiim.

See on välismooduli objektisäte. Seadme SEHVX40+64BAW
kasutamisel tehke seadistamine mõlemal moodulil.

Selleks, et saada vaba pääs külmaaine süsteemist väljutamiseks,
jääkide eemaldamiseks või süsteemi vakumeerimiseks, on vaja
määrata säte, mis avab külmaaine torustikus nõutavad klapid,
misjärel külmaaine väljutamist ja vakuumeerimist saab teha
nõuetekohaselt.

Külmaaine väljutamise / vakumeerimise režiimi seiskamiseks
vajutage nuppu BS1. Kui nuppu BS1 ei vajutata, siis süsteem jääb
külmaaine väljutamise / vakumeerimise režiimi.

(vaikimisi)

Deaktiveeritud

Aktiveeritud

7.2.9 Juhtpuldi objektisätted
Kasutaja saab juhtpuldiga muuta objekti sätteid.

Igale objekti sättele antakse 3-kohaline number või kood, nt [5-03],
mida näidatakse juhtpuldi näidikul. Esimene number [5] tähendab
esimest koodi või objektisätte gruppi. Teine ja kolmas number [03]
koos tähistavad teist koodi.

b

c
a

1 Hoidke all  vähemalt 5 sekundit, et siseneda objekti
seadistusrežiimi.

Tulemus: Kuvatakse  (c), hetkel kehtiv objekti
seadistamise kood  (b) ja sätteväärtus  (a).

2 Vajutage , et valida soovitav objekti sätte esimene
kood.

3 Vajutage , et valida soovitav objekti sätte teine kood.

4 Vajutage  ja , et muuta valitud objekti sätteväärtust.

5 Vajutage , et uus väärtus salvestada.

6 Korrake eelmisi samme, et muuta vajadusel muud
objektisätted.

7 Kui olete lõpetanud, vajutage , et väljuda objekti
seadistusrežiimist.

TEAVE

▪ Eriväljade sätete muudatused salvestatakse ainult
nupu  vajutamisel. Uuele objektisättele
navigeerimine või nupu  vajutamine tühistab tehtud
muudatused.

▪ Objektisätted on grupeeritud nende esimese koodi
järgi, nt objektisätted [0-00]; [0-01]; [0-02]; [0-03] on
määratletud kui "Grupp 0". Kui sama grupi sees
muudetakse erinevaid väärtusi, siis nupu 
vajutamine salvestab kõik väärtused selle grupi sees.

TEAVE

▪ Enne tarnimist määratud sätteväärtused on näidatud
jaotises "7.2.9 Juhtpuldi objektisätted" leheküljel 35.

▪ Kui objekti seadistamisrežiimist väljuda, võidakse
juhtpuldil kuvada „ “, mis tähendab, et seade
lähtestub.

[0] Juhtpuldi alghäälestamine

[0‑00] Kasutaja lubade tase
Kasutaja lubade tase määrab, millised nupud ja funktsioonid on
kasutajale kättesaadavad. Vaikimisi pole tasemed määratud, seega
on kõik nupud ja funktsioonid saadaval.

[0‑00] Nimetus
2 Loatase 2
3 Loatase 3

Ülempult Alampult Loatase 2 Loatase 3
Tööolek SEES/VÄLJAS
Väljuva vee temperatuuri seadistamine —
Ruumitemperatuuri seadistamine
Vaikne režiim SEES/VÄLJAS — —
Ilmast sõltuva sättepunktiga töötamine SEES/
VÄLJAS

—

Kella seadistamine — —
Ajastustaimeri programmimine — — —
Ajastustaimeri SEES/VÄLJAS lülitamine —
Objekti sätted — — —
Rikkekoodi kuva
Katsetoimingud — —
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Objekti sätete seadistamiseks peab loa tase võimaldama
samaaegselt vajutada  ja , seejärel kohe samaaegselt
vajutada  ja . Hoidke need 4 nuppu all vähemalt 5 sekundit.
Pange tähele, et juhtpult ei kuva midagi. Pärast seda pole blokitud
nupud enam kasutatavad.

Valitud loataseme deaktiveerimine toimub samal moel.

[0‑01] Ruumi temperatuuri kompensatsiooniväärtus
Vajaduse korral on võimalik kompenseerida mõne termoanduri
väärtust parandusväärtusega. Seda saab kasutada vastumeetmena
termoanduri näiduhälvete puhul või mahtuvuse puudumisel.

Kompenseeritud temperatuur (see on mõõdetud temperatuur, millele
on lisatud kompensatsiooniväärtus) on siis kasutatav süsteemi
juhtimiseks ja seda kuvatakse temperatuuri lugemisrežiimis.
Vaadake ka sellest jaotisest objektisätet  [9], milles on lahkuva vee
kompensatsiooniväärtused.

[0-02]
See säte pole kohaldatav.

[0‑03] Olek
Määrab, kas SEES/VÄLJAS on kasutatavad ajastustaimeris ruumi
kütte jaoks.

[0‑03] Nimetus
0 Ruumi kütmise ajastustaimer, mis põhineb

käskudele SEES/VÄLJAS.
1 (vaikimisi) Ruumi kütmise ajastustaimer, mis põhineb

temperatuuri sätteväärtusele.

Ruumi kütmine vastavalt käskudele SEES/VÄLJAS
Töötamise ajal Kui ajastustaimer lülitab ruumi kütte olekusse

VÄLJAS, lülitub juhtpult välja (töötamise LED-
märgutuli kustub).

Vajutage nuppu Ruumi kütmise ajastustaimer seiskub (kui oli
hetkel aktiveeritud) ja käivitub uuesti järgmisel
lülitamisel olekusse SEES.

Viimati antud käsk alistab eelmise käsu ja jääb
aktiveeritud olekusse kuni antakse järgmine
programmikäsk.

Näide: kellaaeg on 17:30 ja toimingud on
programmitud kellaaegadele 13:00, 16:00 ja
19:00. Viimane programmikäsk (16:00) alistas
eelmise käsu (13:00) ja jääb aktiveeritud
olekusse kuni järgmise programmi käsuni
(19:00).

Seega tegeliku sätte teadasaamiseks tuleb
vaadata eelmist programmi käsku (see võib
olla eelmise päeva kuupäeval).

Juhtseade on välja lülitatud (töö LED-märgutuli
ei põle), aga ajastustaimeri ikoon on sees.

Vajutage nuppu Ruumi kütmise ja vaikse režiimi ajastustaimer
lülitatakse välja ja ei käivitu uuesti.

Ajastustaimeri ikooni ei kuvata enam.

▪ Töötamise näide. Ajastustaimeriga juhtimine käskude SEES/
VÄLJAS põhiselt.
Kui temperatuurialanduse funktsioon (vaadake objektisätet [2]) on
aktiveeritud, siis on temperatuurialanduse operatsioon ülemuslik
ajastustaimeriga ajastatud toimingu üle, kui käsk SEES on
aktiivne. Kui käsk on olekus VÄLJAS, on see ülemuslik
temperatuurialanduse suhtes. Alati on käsk VÄLJAS ülemuslik.

t
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44°C19°C 19°C

22°C
21°C

42°C 42°C

45°C
44°C1

OFF ONON

6:300:30

B

t
6:30 9:0016:00 23:00

19°C 19°C

22°C
21°C

42°C 42°C

45°C
44°C19°C 19°C

22°C
21°C

42°C 42°C

45°C
44°C

3

OFF ONON

18°C
40°C40°C
18°C

1 Ajastustaimer
2 Temperatuurialanduse funktsioon
3 Aktiveeritud on nii temperatuurialandus kui ajastustaimer
A Temperatuurialanduse funktsioon
B Käsk SEES/VÄLJAS
t Aeg
T Temperatuuri sättepunkt

Ruumi temperatuur
Väljuva vee temperatuur

Ruumi kütmine põhineb temperatuuri sättepunktile(a)

Töötamise ajal Ajastustaimeri töötamise ajal põleb töötamise
LED-märgutuli püsivalt.

Vajutage nuppu Ruumi kütmise ajastustaimer seiskub ja ei
käivitu uuesti.

Juhtseade lülitatakse välja (töötamise LED-
märgutuli kustub).

Vajutage nuppu Ruumi kütmise ja vaikse režiimi ajastustaimer
lülitatakse välja ja ei käivitu uuesti.

Ajastustaimeri ikooni ei kuvata enam.
(a) Väljuva vee ja/või ruumi temperatuurile

▪ Töötamise näide. Ajastustaimeri töö põhineb temperatuuri
sättepunktidele

Kui temperatuurialanduse funktsioon (vaadake objektisätet  [2]) on
aktiveeritud, siis on temperatuurialanduse operatsioon ülemuslik
ajastustaimeriga ajastatud toimingu üle.
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T

t
6:30 9:0016:00 0:30

19°C 19°C 19°C

22°C
21°C

42°C 42°C 42°C

45°C
44°C

42°C
19°C 19°C 19°C

22°C
21°C

42°C 42°C

45°C
44°C

0:30

1

T

t

18°C

37°C37°C

18°C

A 5:0023:00 5:0023:00

2

T

t
5:00 9:0016:00 23:00

19°C
18°C

22°C
21°C

42°C
40°C

42°C

45°C
44°C

40°C

19°C
18°C

22°C
21°C

42°C
19°C19°C
42°C42°C

19°C19°C
42°C

45°C
44°C

6:30

3

37°C37°C

40°C40°C

1 Ajastustaimer
2 Temperatuurialanduse funktsioon
3 Aktiveeritud on nii temperatuurialandus kui ajastustaimer
A Temperatuurialanduse funktsioon
t Aeg
T Temperatuuri sättepunkt

Ruumi temperatuur
Väljuva vee temperatuur

[0‑04] Olek
Määrab, kas SEES/VÄLJAS on ajastustaimeris jahutamise jaoks
kasutatavad.

See on sama, nagu ruumi kütmisel [0‑03], kuid
temperatuurialanduse funktsioon pole kasutatav.

[1] Sätted pole kasutatavad

[2] Automaatne temperatuurialanduse funktsioon

TEAVE

See funktsioon on kasutatav soojuspumpade jaoks
AINULT kütmise režiimis. Seda POLE OLEMAS
jahutamise jaoks.

Temperatuurialanduse funktsioon võimaldab ruumi temperatuuri
langetada. Selle võib aktiveerida nt ööseks, sest temperatuur ei pea
öösel ja päeval olema sama.

TEAVE

▪ Temperatuurialanduse funktsioon aktiveeritakse
vaikimisi.

▪ Temperatuurialanduse funktsiooni saab kombineerida
automaatse ilmast sõltuva sättepunkti abil
reguleerimisega.

▪ Temperatuurialanduse funktsiooni saab määrata
automaattööle sõltuvalt päevast.

Temperatuurialandus, mis on häälestatud ruumi temperatuuri
juhtimiseks

[2-01] [2-02]

A

B

T

t

21°C

18°C

A Ruumitemperatuuri tavaline sättepunkt
B Ruumi temperatuurialanduse temperatuur [5-03]
t Aeg
T Temperatuur

Temperatuurialandus, mis on häälestatud väljuva vee temperatuuri
juhtimiseks

[2-01] [2-02]

B

A

T

t

45°C

40°C

5°C [5-02]

A Tavaline väljuva vee temperatuuri sättepunkt
B Väljuva vee temperatuurialanduse temperatuur [5-02]
t Aeg
T Temperatuur

Temperatuuri määramiseks vaadake sellest jaotisest objektisätet [5].

[2‑00] Olek

[2‑00] Nimetus
0 Temperatuurialanduse funktsioon on

deaktiveeritud.
1 Temperatuurialanduse funktsioon on

aktiveeritud.

[2‑01] Algusaeg
Temperatuurialanduse käivitamise kellaaeg.

[2‑02] Seiskamise kellaaeg
Temperatuurialanduse seiskamise kellaaeg.

[3] Ilmast sõltuv sättepunkt

TEAVE

See funktsioon on kasutatav soojuspumpade jaoks
AINULT kütmise režiimis. Seda POLE OLEMAS
jahutamise jaoks.

Kui ilmast sõltuv tööviis on aktiveeritud, määratakse väljuva vee
temperatuur automaatselt vastavalt välistemperatuurile - külmem
välistemperatuur põhjustab kõrgemat vee temperatuuri ja vastupidi.
Seadmel on ujuv sättepunkt. Selle tööviisi aktiveerimise korral on
energiatarve väiksem, kui käsitsi määratud muutumatu väljuva vee
sättepunkti korral.

Ilmast sõltuva sättepunktiga töötamise ajal saab kasutaja vee
sihttemperatuuri valida alla- ja ülespoole maksimaalselt 5°C. See
„nihkeväärtus“ on temperatuurierinevus juhtpuldi poolt arvutatud
väärtuse ja tegeliku sättepunkti vahel. Näiteks positiivne
nihkeväärtus tähendab, et tegelik temperatuuri sättepunkt on
arvutatud väärtusest kõrgem.

Ilmast sõltuva sättepunkti kasutamine on soovitatav, sest see
reguleerib temperatuuri vastavalt ruumi kütmise vajadusele. Selle
kasutamine väldib seadme liiga sagedast lülitamist olekusse SEES
või VÄLJAS kui kasutatakse juhtpuldi termostaati või välist ruumi
termostaati.
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Lo_Ti

Lo_A Hi_A TA

Tt

+ 05

00

– 05

Hi_Ti Shift value

Tt Vee sihttemperatuur
TA Ümbritseva keskkonna temperatuur (välistemperatuur)

Shift value Nihkeväärtus

[3‑00] Madal ümbritsev temperatuur (Lo_A)
Madal välistemperatuur.

[3‑01] Kõrge ümbritsev temperatuur (Hi_A)
Kõrge välistemperatuur.

[3‑02] Sättepunkt madalal ümbritseval temperatuuril (Lo_Ti)
Tagastuva vee sihttemperatuur, kui välistemperatuur võrdub
keskkonna temperatuuriga (Lo_A) või on madalam.

Lo_Ti peab olema kõrgem kui Hi_Ti, sest külmematel
välistemperatuuridel on nõutav soojem vesi.

[3‑03] Sättepunkt kõrgel ümbritseval temperatuuril (Hi_Ti)
Tagastuva vee sihttemperatuur, kui välistemperatuur võrdub
keskkonna temperatuuriga (Hi_A) või on kõrgem.

Hi_Ti peab olema kõrgem kui Lo_Ti, sest soojematel
välistemperatuuridel on nõutav leigem vesi.

TEAVE

Kui [3‑03] väärtus seatakse eksituse tõttu [3‑02] väärtusest
kõrgemaks, kasutatakse alati [3‑03] väärtust.

[4] Sätted pole kasutatavad

[5] Automaatne temperatuurialandus

[5-00]
See säte pole kohaldatav.

[5-01]
See säte pole kohaldatav.

[5‑02] Väljuva vee temperatuurialanduse temperatuur

[5‑03] Ruumi temperatuurialanduse temperatuur

[5-04]
See säte pole kohaldatav.

[6] Valikulised algsätted

[6‑01] Väline valikuline ruumi termostaat
Kui on paigaldatud väline ruumi termostaat, tuleb selle töö
aktiveerida objektisättega.

Väline ruumi termostaat annab ainult SEES/VÄLJAS signaali
soojuspumbale ruumi temperatuuri põhiselt. Kuna see ei anna
pidevat tagasiside teavet soojuspumbale, on see täienduseks
juhtpuldi ruumitermostaadi funktsioonile. Süsteemi edukaks
juhtimiseks ja sagedase SEES/VÄLJAS lülitamise vältimiseks on
soovitatav kasutada automaatse ilmast sõltuva sättepunkti
operatsiooni.

[6‑01] Nimetus
0 (vaikimisi) Väline ruumi termostaat ei ole paigaldatud.

[6‑01] Nimetus
1 Välise ruumi termostaadi sisend 1 = kütmine

on SEES (1) / VÄLJAS (0).

Välise ruumi termostaadi sisend 2 =
jahutamine on SEES (1) / VÄLJAS (0).

2 Välise ruumi termostaadi sisend 1 = töötamine
SEES (1) / VÄLJAS (0).

Välise ruumi termostaadi sisend 2 = töötamine
(1) / kütmine (0).

[7] Valikulised algsätted

[7‑00] Pumba sundtöötamine

[7‑00] Nimetus
0 Pump teeb vahelduvaid proove, siis kui

termostaat on välja lülitatud. See säte on tihti
kasutatav siis, kui agregaati juhitakse ruumi
termostaadiga.

1 (vaikimisi) Pump jätkab töötamist, siis kui termostaat on
välja lülitatud.

[8] Valikulised algsätted

[8‑00] Temperatuuri juhtimine juhtpuldiga

[8‑00] Nimetus
0 (vaikimisi) Seade töötab väljuva vee temperatuuri

juhtimisega.
1 Seade töötab ruumi temperatuuri juhtimisega.

See tähendab, et juhtpulti kasutatakse ruumi
termostaadina, nii et juhtpuldi võib paigutada
elutuppa, et sealt juhtida ruumi temperatuuri.

Märkus:  Kui agregaati kasutatakse ruumi temperatuuri järgi
juhtimisel (juhtpuldiga või valikulise välise ruumi termostaadiga), siis
on ruumi temperatuur ülemuslik väljuva vee sättepunkti ees.

[8-01]
See säte pole kohaldatav.

[8-03]
See säte pole kohaldatav.

[8‑04] Külmumise vältimine
Külmumiskaitse käivitub pumba käivitamisega, et veel lasta ringelda
ja kui väljuva või tagastuva vee temperatuur on <5°C 5 minuti
jooksul, käivitub agregaat kütmisrežiimi, et vältida liiga madalaid
temperatuure.

Külmumist saab vältida vaid siis, kui agregaat on termostaadi olekus
VÄLJAS.

Seda valikut kasutatakse siis, kui süsteemil puudub täiendav
küttekaabel või ei kasutata glükooli ja saab kasutada seadmest
lähtuvat soojust.

[8‑04] Nimetus
0 (vaikimisi) Külmumise vältimise funktsiooni pole

1 Külmumise vältimise tase 1 (välistemperatuur
<4°C ja tagastuva vee temperatuur <7°C)

2 Külmumise vältimise tase 2 (välistemperatuur
<4°C)

[9] Automaatne temperatuuri kompenseerimine
Vajaduse korral on võimalik kompenseerida mõne termoanduri
väärtust parandusväärtusega. Seda saab kasutada vastumeetmena
termoanduri näiduhälvete puhul või mahtuvuse puudumisel.

Kompenseeritud temperatuur (see on mõõdetud temperatuur, millele
on lisatud kompensatsiooniväärtus) on siis kasutatav süsteemi
juhtimiseks ja seda kuvatakse temperatuuri lugemisrežiimis.
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[9‑00] Väljuva vee temperatuuri kompensatsiooniväärtus
kütmisoperatsioonile

[9‑01] Väljuva vee termoanduri automaatse korrigeerimise
funktsioon
See funktsioon võtab arvesse väliskeskkonna tingimusi ja korrigeerib
mõõdetud väärtust, mida kasutatakse loogikaliseks juhtimiseks.

Näiteks kui keskkonna temperatuur on jahutusrežiimis kõrge, siis
loogikafunktsioon korrigeerib väljuva vee termoanduri poolt
mõõdetud väärtust, et võtta arvesse kõrge keskkonna temperatuuri
mõju mõõtmise ajal.

[9-02]
See säte pole kohaldatav.

[9‑03] Väljuva vee temperatuuri kompensatsiooniväärtus
jahutusoperatsioonile

[9-04]
See säte pole kohaldatav.

[A] Valikuline alghäälestus

[A-00]
See säte pole kohaldatav.

[A-01]
See säte pole kohaldatav.

[A‑02] Tagastuva vee temperatuuri alaväärtus
Selle sättega saab seadistada temperatuuri alla lubatava
nimiväärtuse kütmisel ajal tingimusel TERMOSTAAT SEES/
VÄLJAS.

Agregaat lülitub olekusse TERMOSTAAT SEES ainult siis, kui
tagastuva vee temperatuur (RWT) langeb alla sättepunkti millest on
lahutatud temperatuuride erinevus.

Termostaat SEES: RWT<Sättepunkt–(([A‑02]/2)+1)

Sättel [A‑02] on valikupiirkond 0 kuni 15 kraadi sammuga 1  kraad.
Vaikeväärtus on 5 kraadi, see tähendab, et temperatuuride vahe on
3,5 kraadi.

[A‑03] Tagastuva vee temperatuuri üle-/alaväärtus
Selle sättega saab seadistada üleväärtuse (kütmisel) või alaväärtuse
(jahutamisel), kui agregaat töötab väljuva vee juhtimisega.

[b] Sätted pole kohaldatavad

[C] Väljuva vee temperatuuri piirväärtused
Seda sätet kasutatakse väljuva vee temperatuuri piiride valimiseks
juhtpuldil.

[C‑00] Väljuva vee sättepunkti maksimaalväärtus
kütmisoperatsioonil

[C‑01] Väljuva vee sättepunkti minimaalväärtus
kütmisoperatsioonil

[C‑02] Väljuva vee sättepunkti maksimaalväärtus
jahutusoperatsioonil

[C‑03] Väljuva vee sättepunkti minimaalväärtus
jahutusoperatsioonil
See sõltub objektisättest [A‑04].

[C-04]
See säte pole kohaldatav.

[d] Sätted pole kohaldatavad

[E] Teenindusrežiim

[E‑00]
See säte pole kohaldatav.

[E‑01]
See säte pole kohaldatav.

[E‑02]
See säte pole kohaldatav.

[E‑03]
See säte pole kohaldatav.

[E‑04] Töötab ainult pump (õhu väljalaskmine)
Agregaadi paigaldamisel ja kasutuselevõtul on väga oluline
eemaldada veetorustikust kogu õhk.

See objektisäte käitab pumba, et parandada õhu eemaldamist
agregaadist, ilma agregaati tööle rakendamata. Pump töötab
10 minutit ja seiskub seejärel 2 minutiks jne.

[E‑04] Kirjeldus
0 (vaikimisi) Agregaadi tavapärane töötamine

1 Õhu automaatne eemaldamine
108 minuti jooksul

2 Õhu automaatne eemaldamine 48 minuti
jooksul

[F] Valikuline alghäälestus

[F‑00] Tagastuva vee temperatuur on üle nimiväärtuse
Selle sättega saab seadistada temperatuuri alla lubatava
nimiväärtuse agregaadiga jahutamisel tingimusel TERMO SEES/
VÄLJAS.

Agregaat lülitub olekusse TERMOSTAAT SEES ainult siis, kui
tagastuva vee temperatuur (RWT) tõuseb üle sättepunkti, millele on
liidetud temperatuuride erinevus.

Termostaat SEES: RWT<Sättepunkt+(([F‑00]/2)+1)

Sättel [F‑00] on valikupiirkond 0 kuni 15 kraadi sammuga 1  kraad.
Vaikeväärtus on 5 kraadi, see tähendab, et temperatuuride vahe on
3,5 kraadi.

7.3 Jahutamise ja kütmise vahel
lülitamine

Seadme ümberlülitamine jahutuse ja kütmise vahel on võimalik
2  erineval moel, sõltuvalt temperatuuri reguleerimise viisist, see
tähendab, kas põhinevalt ruumi temperatuurile või väljuva vee
temperatuurile.

Ümberlülitamine jahutuse ja kütmise vahel juhtpuldiga
Kui seadme juhtimine põhineb ruumi temperatuuril (väline
ruumitermostaat või juhtpuldi termostaat), siis toimub jahutuse ja
kütte vaheline ümberlülitus läbi juhtpuldi, kui vajutada selle jahutuse/
kütte nuppu.

TO IN/D
UNIT

F1     F2
DS1

1 2 3 4

OFF
ON

O
U
T

I
 N

F1 F2 P1 P2 P1 P2

a
a Juhtpult

Ümberlülitus jahutuse ja kütmise vahel jahutuse/küte
valiklülitiga
Kui jahutuse ümberlülitus põhineb väljuva vee temperatuuril,
soovitame selleks kasutada välisseadme ABC lülitusklemme.
Klemmide asukohad on näidatud järgmisel joonisel.
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A B C

A B C
a

DS1

1 2 3 4

OFF
ON

O
U
T

I
 N

a Jahutus/Küte valiklüliti

1 Hoidke nuppu BS5 all 5 sekundit, et seadme side alglähtestada.

▪ Jahutamine: pingevabad kontaktid lülitusklemmide A ja C
vahel on avatud

▪ Kütmine: pingevabad kontaktid lülitusklemmide A ja C vahel
on suletud

E
B

05
68

(A
)

R4 C2 R2R1 C1 R3

X1M

P
H

C
2

P
H

C
1

X1A

1

A B C

TEAVE

Termostaadi sisendil on prioriteet väljuva vee temperatuuri
sättepunkti üle.

Kui seadme juhtimine põhineb ruumi temperatuuril, on
võimalik, et väljuva vee temperatuur langeb madalamale
kui sättepunkt.

8 Kasutuselevõtt

8.1 Ülevaade: kasutuselevõtt
See peatükk kirjeldab, mida peate tegema ja teadma, et võtta
süsteem pärast konfigureerimist kasutusele.

Tüüpiline töövoog
Esmakäivitus koosneb tavaliselt järgmistest toimingutest.
1 „Esmase kasutuselevõtueelne kontrollnimekiri“ –

kontrolltoimingud.
2 „Esmase kasutuselevõtueelne kontrollnimekiri siseseadmele“ –

kontrolltoimingud.
3 Lõppkontrolli toimingud.
4 Testkäivituse toimingud.
5 Võimalikud parandustoimingud, kui testkäivitusel ilmnes

hälbeid.
6 Süsteemi tööle lülitamine.

8.2 Ettevaatusabinõud
kasutuselevõtmise ajal

OHT: ELEKTRILÖÖGIOHT

OHT: PÕLETUSOHT

ETTEVAATUST

ÄRGE TEHKE testimist sel ajal kui sisendseadmetega
tehakse mingeid töid.

Sel ajal, kui toimub testimine, töötab MITTE ainult
sisendseade, vaid ka välisseade. Sel ajal kui toimub
testimine, on sisendseadmega töötada ohtlik.

ETTEVAATUST

ÄRGE PANGE sõrmi, vardad või mingeid muid esemeid
õhu sisend- või väljundavadesse. ÄRGE eemaldage
ventilaatori kaitsekatet. Ventilaator võib suurel kiirusel
pööreldes vigastusi tekitada.

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.

MÄRKUS

Lülitage elektritoide sisse 6 tundi enne töö alustamist, et
karterisoojendus töötaks ja kompressor oleks kaitstud.

ETTEVAATUST

▪ Kontrollige, kas toitekilbis on kaitselüliti välja lülitatud.

▪ Kontrollige, kas toitejuhe on kindlalt kinnitatud.

▪ Kontrollige, et neutraaljuhe ei puudu ja on õigesti
paigaldatud.

8.3 Esmase kasutuselevõtueelne
kontrollnimekiri

Pärast seadme paigaldamist kontrollige esmalt üle järgmised kohad.
Kui kõik allkirjeldatud kontrolltoimingud on tehtud, SULGEGE
seadme katted, alles siis võite süsteemi PINGESTADA.

Olete täielikult läbi lugenud paigaldus- ja kasutusjuhised,
mis on esitatud paigaldus- ja kasutusjuhendis.
Paigaldamine

Kontrollige, kas seade on nõuetekohaselt paigaldatud, et
vältida seadme käivitamisel ebatavalist müra ja
vibratsioone.
Kasutuskoha juhtmestik

Veenduge, et kasutuskoha juhtmestik on paigaldatud
vastavalt jaotises "6.9  Elektrijuhtmestiku
ühendamine"  leheküljel  26 esitatud juhistele,
elektriskeemidele ja rakenduvatele seadustele.
Toitesüsteemi pinge

Kontrollige toitekilbis üle toitesüsteemi pinge. Toite pinge
PEAB vastama pingele, mis on märgitud seadme
tehasesildil.
Maandusjuhtmestik

Veenduge, kas maandusjuhtmestik on nõuetekohaselt
ühendatud ja maandusklemmid on pingutatud.
Toiteahela isolatsioonitest

Kontrollige megeriga, mis annab pinget 500  V, et
isolatsioonitakistus on 2  MΩ või rohkem, kui antakse
alalisvoolupinget 500  V klemmide ja maandusjuhi vahel.
ÄRGE mingil juhul kasutage megerit andmeside
juhtmestikul.
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Sulavkaitsmed, kaitselülitid ja kaitseseadmed

Kontrollige, kas sulavkaitsmed, kaitselülitid ja
paigalduskoha kaitseseadised on õige nimisuurusega ja
õiget tüüpi, nagu esitatud jaotises "5.5.4  Nõuded
seadmete ohutusele"  leheküljel  16. Veenduge, et
toiteahelas pole kaitsmed ega kaitseseadised ühendatud
möödaviiguharusse.
Sisejuhtmestik

Kontrollige elektrikilpi ja seadme sisemust lõtvunud
ühenduste ning vigastatud elektrikoosteosade suhtes.
Torude ja nende isolatsiooni mõõtmed

Veenduge, et paigaldatud on õige mõõduga torustik ja
isoleerimine vastab nõuetele.
Kahjustunud seadised

Kontrollige seadme sisemust kahjustunud komponentide
ja kokkupigistatud torude suhtes.
Jootmine

Objekti torustiku külgejootmisel vältige torustiku
isolatsiooni vigastamist.
Paigaldamise kuupäev ja objektisätted

Kinnitage agregaadi esipaneeli tagakülje ülaossa kleebis
paigaldamise kuupäevaga vastavalt standardile
EN60335‑2‑40 ja hoidke alles objektisätte (sätete)
väärtused.
Lülitid

Enne toite sisse lülitamist veenduge, et lülitid on
asendites, mis vastab teie vajadustele.
Toitejuhtmestik ja sidejuhtmestik

Kasutage ette nähtud toite ja sidejuhtmestikku ja
veenduge, et see on paigaldatud vastavalt juhistele, mis
on esitatud selles juhendis, vastavalt elektriühenduste
skeemidele ja vastavalt kasutuskoha ning üldriiklikele
eeskirjadele.
Külmaaine täiendav laadimine

Seadmesse lisatava külmaaine kogus tuleb märkida
seadme sildile "Lisatud külmaaine" ja kinnitatud eesmise
kaitsekatte tagaküljele.
Õhutiheduse test ja vaakumkuivatus

Veenduge, et õhutiheduse test ja vaakumkuivatus on
tehtud.

8.4 Esmase kasutuselevõtueelne
kontrollnimekiri siseseadmele

Pärast seadme paigaldamist kontrollige esmalt üle järgmised kohad.
Kui kõik allkirjeldatud kontrolltoimingud on tehtud, SULGEGE
seadme katted, alles siis võite süsteemi PINGESTADA.

Olete täielikult läbi lugenud paigaldus- ja kasutusjuhised,
mis on esitatud paigaldus- ja kasutusjuhendis.
Paigaldamine

Kontrollige, kas seade on nõuetekohaselt paigaldatud, et
vältida seadme käivitamisel ebatavalist müra ja
vibratsioone.
Kasutuskoha juhtmestik

Veenduge, et kasutuskoha juhtmestik on paigaldatud
vastavalt jaotises "6.9  Elektrijuhtmestiku
ühendamine"  leheküljel  26 esitatud juhistele,
elektriskeemidele ja rakenduvatele seadustele.

Toitesüsteemi pinge

Kontrollige toitekilbis üle toitesüsteemi pinge. Toite pinge
PEAB vastama pingele, mis on märgitud seadme
tehasesildil.
Maandusjuhtmestik

Veenduge, kas maandusjuhtmestik on nõuetekohaselt
ühendatud ja maandusklemmid on pingutatud.
Toiteahela isolatsioonitest

Kontrollige megeriga, mis annab pinget 500  V, et
isolatsioonitakistus on 2  MΩ või rohkem, kui antakse
alalisvoolupinget 500  V klemmide ja maandusjuhi vahel.
ÄRGE mingil juhul kasutage megerit andmeside
juhtmestikul.
Sulavkaitsmed, kaitselülitid ja kaitseseadmed

Kontrollige, kas sulavkaitsmed, kaitselülitid ja
paigalduskoha kaitseseadised on õige nimisuurusega ja
õiget tüüpi, nagu esitatud jaotises "5.5.4  Nõuded
seadmete ohutusele"  leheküljel  16. Veenduge, et
toiteahelas pole kaitsmed ega kaitseseadised ühendatud
möödaviiguharusse.
Sisejuhtmestik

Kontrollige elektrikilpi ja seadme sisemust lõtvunud
ühenduste ning vigastatud elektrikoosteosade suhtes.
Pumba mootori pöörlemissuund

Kui 3-faasilise toite sisend on sisendseadmele ebaõigesti
ühendatud (X1M), siis võib pump pöörelda vales suunas.
Sellisel juhul võib pump aeglaselt üle kuumeneda, mis on
tingitud ebapiisavast ventilaatori õhuvoolust ja mootor
võib tarbida rohkem voolu. Mootori ventilaatori kattel olev
näitur näitab pumba pöörlemissuunda. Enne seadme
esmakordset käivitamist või näituri asukoha muutmist
vaadake näitur üle. Kui näitur on valgel/peegelduval väljal,
lülitage toide välja ja vahetage klemmliistul X1M kahe
faasijuhtme ühenduskohad omavahel. Õige
pöörlemissuund on näidatud ka noolega ventilaatori kattel.

a

a = pumba pöörlemissuuna näitur
Torude ja nende isolatsiooni mõõtmed

Veenduge, et paigaldatud on õige mõõduga torustik ja
isoleerimine vastab nõuetele.
Õhu väljalaskeklapp on avatud (vähemalt 2 keeret).

Sulgekraanid

Veenduge, et sulgekraanid on õigesti paigaldatud ja
täielikult avatud.
Filter

Veenduge, et filter on nõuetekohaselt paigaldatud.
Kahjustunud seadised

Kontrollige seadme sisemust kahjustunud komponentide
ja kokkupigistatud torude suhtes.
Jootmine

Objekti torustiku külgejootmisel vältige torustiku
isolatsiooni vigastamist.
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Veelekked

Kontrollige agregaadi sisemus üle veelekete suhtes. Kui
tuvastate lekke, siis proovige see kõrvaldada. Kui lekke
kõrvaldamine pole võimalik, pöörduge oma kohaliku
edasimüüja poole.
Paigaldamise kuupäev ja objektisätted

Kinnitage agregaadi esipaneeli tagakülje ülaossa kleebis
paigaldamise kuupäevaga vastavalt standardile
EN60335‑2‑40 ja hoidke alles objektisätte (sätete)
väärtused.
Ajastustaimeri vorm

Täitke vorm, mis on selle dokumendi lõpus. Ajastustaimeri
programmeerimisel aitab see vorm määrata nõutavaid
toiminguid päevade kaupa.

MÄRKUS

Süsteemi töötamine suletud sulgekraanidega vigastab
pumpa.

Kui kõik ülalkirjeldatud kontrolltoimingud on tehtud, tuleb seadme
katted sulgeda, seejärel võib seadme toite sisse lülitada. Kui
seadme toide on sisse lülitatud, siis kuvatakse juhtpuldil selle
lähtestamise ajal „ “, mis võib võtta aega 30 sekundit. Sel ajal ei
saa juhtpulti kasutada.

8.5 Lisatarvikute ülekontrollimine
Enne seadme sisse lülitamist lugege läbi järgmised soovitused.

▪ Kui paigaldamine on lõppenud ja kõik vajalikud sätted on
määratud, siis veenduge, et kõik paneelid on oma kohtadel ja
suletud. Selle nõude eiramisel on oht, et pannes oma käe jäänud
avausse võite pinge all olevate osade või kuumade osade
puudutamisel saada raske kehavigastuse.

▪ Elektriliste osade karbi teeninduspaneeli tohib hooldamise
otstarbeks avada vaid pädev elektrik.

OHT: ELEKTRILÖÖGIOHT

ÄRGE jätke seadet järelevalveta, kui selle hoolduskate on
eemaldatud.

TEAVE

Seadme esmakäivitusel võib võimsustarve olla suurem, kui
see on märgitud seadme tehasesildil. Seda nähtust
põhjustab kompressor, mis vajab 48-tunnist sissetöötamist,
enne kui hakkab sujuvalt tööle ja võimsustarve ühtlustub.

8.6 Katsekäivituse nõuded
TEAVE

Kui seade esimest korda sisse lülitatakse, siis toimub
alglähtestamine. See võib kesta maksimaalselt 12 minutit.

Kui sel ajal püüda kasutada juhtpulti, siis kuvatakse
rikkekood ( ).

Paigaldaja on kohustatud pärast paigaldamist kontrollima süsteemi
nõuetekohast toimimist. Katsekäivitus peab olema tehtud
vastavuses allpool kirjeldatud protseduuridele. Nõuetekohase
töötamise ja ruumi kütmise kontrollimist on võimalik teha igal ajal.

TEAVE

Esmasel seadme käivitamisel (kompressori töötamise
esimese 48 tunni ajal) võib seadme müratase olla kõrgem,
kui mainitud tehnilistes andmetes. See on normaalne
seisund.

8.6.1 Temperatuuri kuvamine juhtpuldil
Juhpuldil võidakse kuvada tegelikku temperatuuri.

1 Hoidke nuppu  all 5 sekundit.

Tulemus: Kuvatakse väljuva vee temperatuur ( , /  ja 
vilguvad).

2 Vajutage  ja , et kuvada järgmist.

▪ Siseneva vee temperatuur (  ja /  vilguvad ja  vilgub
aeglaselt).

▪ Sisetemperatuur (  ja /  vilguvad).
▪ Välistemperatuur (  ja  vilguvad).

3 Sellest režiimist lahkumiseks vajutage nuppu  veelkord. Kui
ühtegi nuppu ei vajutata, väljub juhtpult kuvarežiimist 10
sekundi pärast.

8.6.2 Ruumi kütmise/jahutamise testimine
1 Kontrollige väljuva vee ja siseneva vee temperatuure juhtpuldi

lugemisrežiimis ja kirjutage saadud näidud üles. Vaadake jaotist
"8.6.1 Temperatuuri kuvamine juhtpuldil" leheküljel 42.

2 Valige töörežiim (kütmine või jahutamine).

3 Vajutage nuppu  4 korda.

Tulemus: Kuvatakse .

4 Ruumi kütmise/jahutamise töö testimiseks vajutage nuppu ,
et käivitada test. Kui ühtegi toimingut ei tehta, väljub juhtpult
kuvarežiimist 10 sekundi pärast või nupu  vajutamisel kohe.

5 Testimine lõpeb automaatselt 30 minuti pärast või seadistatud
temperatuuri saavutamisel. Testimise saab käsitsi peatada, kui
vajutada nuppu  üks kord. Kui ilmneb valeühendusi või
rikkeid, siis kuvatakse juhtpuldil rikkekood. Muidu naaseb
juhtpult tavatööle.

6 Vaadake rikete kõrvaldamist ja rikkekoode jaotisest
"10.2 Rikkekoodid - Ülevaade" leheküljel 45.

7 Kontrollige väljuva vee ja siseneva vee temperatuure juhtpuldi
lugemisrežiimis ja võrrelge neid väärtustega, mis te sammus 1
üles kirjutasite. Kui pärast 20-minutlist töötamist on väärtused
suurenenud/vähenenud, siis see kinnitab, et ruumi kütmine/
jahutamine töötab.

TEAVE

Vajutage korraks nuppu , et kuvada viimane
lahendatud rikkekood. Vajutage nuppu  uuesti
4 korda, et naasta tavatöö režiimi.

TEAVE

Testi ei saa käivitada kui seadmel töötab sundoperatsioon.
Kui sundoperatsioon käivitada testi töötamise ajal, siis testi
töö katkestatakse. Kuvatakse  (välisjuhtimine).

8.7 Katsekäivitusel tuvastatud hälvete
kõrvaldamine

Testimine on lõpetatud ainult siis, kui juhtpuldil ei kuvata rikkekoodi
või H2P LED-märgutuli pole süttinud.
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Peakood Põhjus Lahendus
Välisseadme sulgekraan on jäetud suletud olekusse. Avage sulgekraanid nii gaasi kui vedeliku poolel.

Külmaainet on laetud liiga palju. Arvutage torustiku pikkuse järgi uuesti välja nõutav
külmaaine kogus ja korrigeerige külmaaine laetuse tase
liigse külmaaine eemaldamisega külmaaine täitepumpa
kasutades.

Külmaainet pole piisavalt. Kontrollige, kas külmaaine täiendav laadimine on läbi viidud
nõuetekohaselt. Arvutage torustiku pikkuse järgi uuesti välja
nõutav külmaaine kogus ja lisage nõuetekohane külmaaine
kogus.

Toite faasijärjestus on vale. Muutke faasijärjestus.
Välisseadmel puudub elektritoide. Kontrollige, kas välisseadme toitejuhtmestik on ühendatud

õigesti.

Viidatud siseseadme torustik ja juhtmestik pole
välisseadmega õigesti ühendatud.

Kontrollige, et torustik ja juhtmestik välisseadmega õigesti
ühendatud.

Pärast hälbe kõrvaldamist vajutage nuppu BS3 ja lähtestage
rikkekood.

Tehke testimine uuesti ja veenduge, et rike on nõuetekohaselt
kõrvaldatud.

8.8 Kontrollnimekirja üleandmine
kasutajale

Märkige ära järgmised toimingud, kui paigaldamine on lõppenud ja
testi töö on lõppenud.

Täitke iga seadme kohta andmete tabel

Veenduge, et kasutajal on paigaldus- ja kasutusjuhend
trükitud kujul.
Selgitage kasutajale, milline süsteem on objektile
paigaldatud.
Selgitage kasutajale, kuidas süsteemi nõuetekohaselt
kasutada ja mida teha probleemide ilmnemisel.
Näidake kasutajale, mida tuleb teha seadme
teenindamisel.

8.9 Mudeli andmetabeli täitmine
Täitke iga seadme kohta järgmine andmete tabel:

Paigalduskoht:
Mudeli nimetus
(vaadake
tehasesildilt):
Lisavarustus:

Kuupäev:
Allkiri:

Seadmete
paigaldaja:

9 Hooldus ja teenindus
MÄRKUS

Hooldamist tohivad teha AINULT volitatud paigaldajad või
hooldusettevõtted.

Soovitame seadet lasta hooldada vähemalt kord aastas.
Kui siiski võivad kasutuskohas kehtivad eeskirjad
sätestada hooldamisele lühema ajavahemiku.

MÄRKUS

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

9.1 Ülevaade - Hooldus ja teenindus
Selles peatükis on järgmine teave.

▪ Elektriohutuse tagamine süsteemi hooldamisel ja teenindamisel

▪ Süsteemi vaakumkuivatus

▪ Külmaaine väljutamine

▪ Siseseadme iga-aastane hooldamine

9.2 Ettevaatusabinõud hooldustöödel
OHT: ELEKTRILÖÖGIOHT

OHT: PÕLETUSOHT

MÄRKUSElektrostaatiline lahenduse oht

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

▪ Enne ükskõik milliste hooldus- või remonditööde
läbiviimist lülitage toitepaneelil olev kaitselüliti ALATI
välja, eemaldage sulavkaitsmed või lahutage seadme
kaitseseadised.

▪ Ärge puudutage pingestatud osi enne 10 minuti
möödumist, et vältida elektrilöögi saamise ohtu.

▪ Arvestage sellega, et mõned elektriliste osade
sektsioonid on kuumad.

▪ Veenduge, et te EI puuduta voolu juhtivaid osi.

▪ ÄRGE peske seadet veega. See võib põhjustada
elektrilööki või tulekahju.

9.2.1 Elektrilöögiohtude vältimine
Inverterseadmete teenindamise korral järgige järgmisi nõudeid.

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 joonisel näidatud kohtade vaheline pinge ja
veenduge, et toiteahela kondensaatorite pinge on alla 50 V DC.

A1P

A3P

A2P

TP1 TP2

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

4 Enne töö alustamist inverterseadmetel tõmmake välja
välisseadme ventilaatori mootorite ühenduspistikud X1A, X2A
(X3A, X4A). Olge ettevaatlik, et vältida kokkupuudet
pingestatud osadega. (Kui ventilaator pöörleb tugeva tuule
mõjul, võib see laadida kondensaatori või pingestada toiteahela
ja põhjustada elektrilöögi.)

5 Pärast teenindamist ühendage ühenduspistikud uuesti. Muidu
näidatakse juhtpuldil rikkekoodi  ja normaalne töötamine
pole võimalik.

Vaadake lisateavet elektriühenduste skeemilt, mis on elektriliste
osade kilbi kattel.

9.3 Teave teenindusrežiimi kohta
Kui kasutate vaakumkuivatamise või külmaaine väljutamise režiimi,
kontrollige enne alustamist väga hoolikalt, mis ahelates tuleb seda
teha.

9.3.1 Vakumeerimisrežiimi kasutamine
1 Aktiveerige 2. seadistusrežiim seadme seismise ajal ja määrake

nõutav kasutuskoha säte (vaakumkuivatamise või külmaaine
väljutamise režiim) (vaadake "7.2.8  2. režiim - Kasutuskoha
sätted"  leheküljel 34) olekusse ON (SEES). Ärge lähtestage 2.
seadistusrežiimi enne kui vaakumkuivatamine on lõppenud.

Tulemus: H1P LED-märgutuli süttib. Juhtpult näitab testimist ja
töötamine pole lubatud.

2 Väljutage külmaaine süsteemist vaakumpumbaga.

3 Vajutage nuppu BS1, et 2. seadistusrežiim lähtestada.

9.3.2 Külmaaine taastamine
See tuleb teha külmaaine väljutamise seadmega. Korrake sama
protseduuri kui vaakumeerimismeetodi puhul.

1 Aktiveerige 2. seadistusrežiim seadme seismise ajal ja määrake
nõutav kasutuskoha säte (vaakumkuivatamise või külmaaine
väljutamise režiim) (vaadake "7.2.8  2. režiim - Kasutuskoha
sätted" leheküljel 34) olekusse ON (SEES).

Tulemus: Sise- ja välisseadme paisuklapid avanevad täielikult
ja mõned magnetklapid lülitatakse sisse. H1P LED-märgutuli
süttib. Juhtpult näitab testimist ja töötamine pole lubatud.

2 Katkestage sise- ja välisseadme toide kaitselülitiga. Pärast
seda, kui ühe poole toide on katkestatud, katkestage ka teise
poole toide 10 minuti jooksul. Muidu hälbib sise- ja välisseadme
vaheline side ja paisuklapid sulguvad uuesti täielikult.

3 Väljutage külmaaine väljutamise seadmega. Lisateavet
vaadake külmaaine väljutamise seadme paigaldusjuhendist.

OHT: PLAHVATUSOHT

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, nii et seadme
kompressor EI PEA tööle hakkama.

MÄRKUS

ÄRGE külmaaine taastamisel eemaldage õli. Näide:
Kasutage näiteks õli separaatorit.

9.4 Siseseadme iga-aastane
hooldamine

▪ Veetorustiku rõhk

▪ Veefilter

▪ Veetorustiku kaitseklapp

▪ Kaitseklapi voolik

▪ Lülitusplokk

Veesurve
Hoidke vee rõhk üle 1 bar. Kui see on madalam, lisage vett.

Veefilter
Puhastage veefilter.

MÄRKUS

Käidelge veefiltrit hoolikalt. ÄRGE kasutage veefiltri uuesti
sisestamisel liigset jõudu, et MITTE kahjustada
veefiltrivõrku.

Vee kaitseklapp
Keerake kraani punast nuppu vastupäeva ja kontrollige, kas see
töötab nõuetekohaselt, kontrollige järgmist.

▪ Kui kuulete klõbisevat häält, siis pöörduge oma edasimüüja poole.

▪ Kui vesi voolab jätkuvalt seadmest välja, sulgege esmalt nii vee
sisendi kui väljundi sulgekraanid ja võtke ühendust oma kohaliku
edasimüüjaga.

Suruõhu kaitseventiili voolik
Kontrollige vooliku seisund ja kulgemine. Vesi peab vooliku kaudu
välja voolama.



10 Rikkeotsing

Paigaldaja ja kasutaja teatmik

45
SERHQ020~032BAW1 + SEHVX20~64BAW
Kaheosaline õhkjahutusega veejahuti
4P508020-1B – 2018.04

Lülituskarp
Tehke põhjalik lülituskarbi väline vaatlus ja otsige ilmseid vigu,
näiteks lõtvunud ühendused või katkenud juhe.

HOIATUS

Kui sisemine juhtmestik on katki, siis peab selle asendama
tootja, selle teenindustöötaja või sarnane kvalifitseeritud
isik.

10 Rikkeotsing

10.1 Ülevaade - Rikkeotsing
Selles peatükis kirjeldatakse, mida peate tegema rikke ilmnemisel.

Selles on järgmine teave.

▪ Rikkekoodidega näidatud hälvete lahendamine

10.2 Rikkekoodid - Ülevaade
Peakood Põhjus Lahendus

Muutmälu (EEPROM) kirjutamise tõrge Võtke ühendust kohaliku edasimüüjaga.
Veeahela rike ▪ Kontrollige, kas veevool on võimalik (avage torustiku kõik

kraanid)

▪ Juhtige puhas vesi läbi seadme.
R410A paisuklapi rike (K11E/K12E) ▪ Kontrollige juhtmestiku ühendused üle.

▪ Võtke ühendust kohaliku edasimüüjaga.
Veesüsteemi hoiatus ▪ Kontrollige filtrit.

▪ Veenduge, et kõik kraanid on avatud.

▪ Võtke ühendust kohaliku edasimüüjaga.
Võimsuse hälve Võtke ühendust kohaliku edasimüüjaga.
ACS sideühendus on puudulik Võtke ühendust kohaliku edasimüüjaga.
R410A vedeliku termoanduri rike (R13T/R23T) ▪ Kontrollige juhtmestiku ühendused üle.

▪ Võtke ühendust kohaliku edasimüüjaga.
Tagastuva vee termoanduri rike (R12T/R22T) ▪ Kontrollige juhtmestiku ühendused üle.

▪ Võtke ühendust kohaliku edasimüüjaga.
Väljuva vee termoanduri rike (R11T/R12T) ▪ Kontrollige juhtmestiku ühendused üle.

▪ Võtke ühendust kohaliku edasimüüjaga.
Juhtpuldi termostaadi termoanduri rike Võtke ühendust kohaliku edasimüüjaga.
Kõrgrõhuanduri rike (SENPH/S1PH) ▪ Veenduge, et ahelas pole õhku.

▪ Kontrollige, kas veevool on võimalik (avage torustiku kõik
kraanid)

▪ Kontrollige, et veefilter poleks ummistunud.

▪ Kontrollige, et kõik sulgekraanid on avatud.

▪ Võtke ühendust kohaliku edasimüüjaga.
Madalrõhuanduri rike (SENPL) Võtke ühendust kohaliku edasimüüjaga.
R410A imipoole termoanduri rike (R14T/R24T) ▪ Kontrollige juhtmestiku ühendused üle.

▪ Võtke ühendust kohaliku edasimüüjaga.
Toite faasijärjestus on vale Muutke faasijärjestus.
Ebapiisav toitepinge ▪ Kontrollige juhtmestiku ühendused üle.

▪ Võtke ühendust kohaliku edasimüüjaga.
Ühendatud on kaks peajuhtpulti (kui on kasutusel kaks
juhtpulti)

Kontrollige, et ühe puldi SS1 on seatud asendisse
PEAPULT ja teine asendisse ALAMPULT. Lülitage toide
korraks välja ja seejärel sisse tagasi.

Tüübiühenduse probleem ▪ Oodake, kuni lähtestamine välisseadme ja siseseadme
vahel on lõpule viidud (oodake pärast toite sisse lülitamist
vähemalt 12 minutit).

▪ Võtke ühendust kohaliku edasimüüjaga.
Aadressi rike Võtke ühendust kohaliku edasimüüjaga.
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11 Toote kasutuselt
kõrvaldamine

Seade kasutab fluorosüsivesinikke. Selle seadme utiliseerimiseks
pöörduge oma edasimüüja poole.

MÄRKUS

ÄRGE PÜÜDKE süsteemi ise lahti võtta, süsteemi
lahtivõtmisel, külmaaine, õli ja muude osade käsitsemisel
TULEB JÄRGIDA kehtestatud eeskirju. Seadmeid PEAB
kasutusest kõrvaldamisel käitlema spetsialiseeritud
ettevõttes taaskasutuseks, ringluseks ning taastamiseks.

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

▪ Objekti sätted

▪ ESP-graafik

12.2 Nõutavad hooldusvahed: Välisseade
Veenduge, et agregaadi ümber on piisavalt teenindusruumi ja
tagatud minimaalsed mõõtmed õhu sissevõtu ning väljalaske jaoks
(juhinduge allolevast joonisest ja valige võimalik variant).

▪ Kui paigalduskohal on seadme külgedel A+B+C+D takistused, siis
külgede A+C seina kõrgused ei mõjuta teenindusruumi mõõtmeid.
Juhinduge joonisest seina kõrguste mõju kohta teenindusruumi
mõõtmetele külgedel B+D.

▪ Kui objektil on ainul külgedel A+B takistused, siis seina kõrgused
ei mõjuta ühtegi nimetatud teenindusruumi mõõdet.

b
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D
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d

eA C
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Plaan A+B+C+D A+B
Variant 1 Variant 2

1 a ≥ 10 mm

≥ 300 mm

c ≥ 10 mm

d ≥ 500 mm

a ≥ 50 mm

b ≥ 100 mm

c ≥ 50 mm

d ≥ 500 mm

a ≥ 200 mm

≥ 300 mm

2 a ≥ 10 mm

≥ 300 mm

c ≥ 10 mm

d ≥ 500 mm

e ≥ 20 mm

a ≥ 50 mm

b ≥ 100 mm

c ≥ 50 mm

d ≥ 500 mm

e ≥ 100 mm

a ≥ 200 mm

≥ 300 mm

e ≥ 400 mm

Plaan A+B+C+D A+B
Variant 1 Variant 2

3 a ≥ 10 mm

≥ 300 mm

c ≥ 10 mm

d ≥ 500 mm

e ≥ 20 mm

f ≥ 600 mm

a ≥ 50 mm

b ≥ 100 mm

c ≥ 50 mm

d ≥ 500 mm

e ≥ 100 mm

f ≥ 500 mm

—

4 a ≥ 10 mm

≥ 300 mm

c ≥ 10 mm

d ≥ 500 mm

e ≥ 20 mm

a ≥ 50 mm

b ≥ 100 mm

c ≥ 50 mm

d ≥ 500 mm

e ≥ 100 mm

h1

h2

15
00

50
0

ABCD Küljed paigalduskoha ümber, kus on piirded
F Esikülg

Imiava poolel

TEAVE

Teenindusruumi mõõtmed ülevalesitatud joonisel
põhinevad jahutusel keskkonna temperatuuril 35°C
(tavatingimused).

TEAVE

Täiendavat teavet leiate projekti tehnilistest andmetest.

12.3 Nõutavad hooldusvahed:
Siseseade

Veenduge, et seadme ümber on piisavalt teenindusruumi (juhinduge
allolevast joonisest).
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766.5 500200
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ETTEVAATUST

Veenduge, et parempoolset teeninduspaneeli saab
eemaldada ka pärast torustiku paigaldamist.

TEAVE

Täiendavat teavet leiate projekti tehnilistest andmetest.
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12.4 Torustiku skeem: Välisseade
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HPS
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b
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32 kW

a Tagasilöögiklapp
b Elektrooniline paisuklapp
c Rõhu reguleerimisklapp
d Filter
e Ventilaator
f Soojusvaheti
g Rõhuaku
h 4-käiguline kraan
i Kõrgrõhuandur
j Kõrgrõhulüliti

k Elektromagnetklapp
l Kompressor

m Kapillaartoru
n Õlipüüdur
o Madalrõhuandur
p Sulgekraan (teenindusotsakuga, objekti torustiku poolel,

koonusliitega 7,9 mm)
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12.5 Torustiku skeem: Siseseade
d+f

d+e c i

m

p n
l o

m j a b b

bb

R11T R14T

R12T R13T

A B

h

gk

C
D

a Õhu väljalaskeklapp
b Temperatuuri andurid (R11T, R12T, R13T, R14T)
c Paisupaak (12 l)
d Sulgekraan (objektil olemasolev)
e Veesisendi liitmik
f Veeväljundi liitmik
g Dreenimisava
h Veefilter
i Manomeeter
j Vooluhulga lüliti

k Pump
l Kaitseklapp

m Tagasilöögiklapp
n Elektrooniline paisuklapp
o Soojusvaheti
p Filter
A Vee pool
B Külmaaine pool
C Külmaaine vool jahutusrežiimis
D Külmaaine vool kütterežiimis
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12.6 Elektriskeem: Välisseade
Juhinduge välisseadme elektriskeemi kleebisest. Allpool on loetletud
kasutatavad lühendid.

TEAVE

Välisseadme kleebisel olev elektriskeem on rakendatav
ainult välisseadmele. Siseseadme ja täiendavate
elektriliste seadmete ühendused on esitatud siseseadme
elektriskeemil.

L1,L2,L3 Faas
N Neutraal

Objekti juhtmestik
Klemmliist
Liitmik
Klemm
Kaitsemaandus (kruvi)

BLK Must
BLU Sinine
BRN Pruun
GRN Roheline
GRY Hall
ORG Oranž
PNK Roosa
RED Punane
WHT Valge
YLW Kollane

A1P~A7P Trükkplaat

BS1~BS5 Surunupuga lülitid (režiim, säte, tagasi, test,
lähtestus)

C1, C63, C66 Kondensaator

DS1, DS2 DIP-lüliti

E1HC~E3HC Karteri küttekeha

F1U Sulavkaitse (650 V, 8 A, B) (A4P) (A8P)

F1U, F2U Sulavkaitse (250 V, 3,15 A, T) (A1P)

F5U Objekti sulavkaitse

F400U Sulavkaitse (250 V, 6,3 A, T) (A2P)

H1P~H8P Märgutuli (teeninduse järelevalve – oranž)

H2P vilgub: toimub ettevalmistus või
testimine

H2P põleb: tuvastati rike

HAP Märgutuli (teeninduse järelevalve – roheline)

K1 Magnetrelee

K2 Magnetkontaktor (M1C)

K2M, K3M Magnetkontaktor (M2C, M3C)

K1R, K2R Magnetrelee (K2M, K3M)

K3R~K5R Magnetrelee (Y1S~Y3S)

K6R~K9R Magnetrelee (E1HC~E3HC)

L1R Reaktor

M1C~M3C Mootor (kompressor)

M1F, M2F Mootor (ventilaator)

PS Impulsstoiteplokk (A1P, A3P)

Q1DI Rikkevoolukaitselüliti (objekti tarvik)

Q1RP Faasijärjestuse tuvastamise ahel

R1T Termotakisti (ribi) (A2P)

R1T Termotakisti (õhk) (A1P)

R2T Termotakisti (imemine)

R4T Termotakisti (jääeemaldi mähis)

R5T Termotakisti (väljundava mähis)

R6T Termotakisti (vedelik – torustiku mahuti)

R7T Termotakisti (rõhuaku)

R10 Takisti (vooluandur ) (A4P) (A8P)

R31T~R33T Termoandur (tühjenemine) (M1C~M3C)

R50, R59 Takisti

R95 Takisti (voolupiirik)

S1NPH Rõhuandur (kõrge)

S1NPL Rõhuandur (madal)

S1PH, S3PH Rõhulüliti (kõrge)

S1S Valiklüliti (ventilaator, jahutus/küte)
(lisavarustus: jahutus/küte valikulüliti)

S2S Valiklüliti (jahutus/küte) (lisavarustus:
jahutus/küte valikulüliti)

SD1 Ohutusseadiste sisend

T1A Vooluandur (A6P, A7P)

V1R Toiteplokk (A4P, A8P)

V1R, V2R Toiteplokk (A3P)

X1A, X4A Liitmik (M1F, M2F)

X1M Klemmliist (toide)

X1M Klemmliist (juhtimine) (A1P)

X1M Klemmliist (A5P)

Y1E, Y2E Paisuklapp (elektrooniline) (peaahel,
alamjahutus)

Y1S Magnetklapp (kuumgaasi möödaviik)

Y2S Magnetklapp (õli tagasivool)

Y3S Magnetklapp (4- suunaline ventiil)

Y4S Magnetklapp (sissepritse)

Z1C~Z7C Mürafilter (ferriitsüdamik)

Z1F Mürafilter (liigpingepiirikuga)

12.7 Elektriskeem: Siseseade
Juhinduge siseseadme elektriskeemi kleebisest. Allpool on loetletud
kasutatavad lühendid.

L1,L2,L3 Faas
N Neutraal

Objekti juhtmestik
Klemmliist
Liitmik
Klemm
Kaitsemaandus (kruvi)

BLK Must
BLU Sinine
BRN Pruun
GRN Roheline
GRY Hall
ORG Oranž
PNK Roosa
RED Punane
WHT Valge
YLW Kollane

A1P 1. ahela emaplaat
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A2P Kasutajaliidese trükkplaat

A3P 1. juhtimisahela trükkplaat

A4P Lisatrükkplaat (valikuline)

A5P 2. ahela emaplaat

A6P Lisatrükkplaat (valikuline)

A7P Juhtpuldi trükkplaat (valikuline)

A8P 2. juhtimisahela trükkplaat

C1~C3 Filtri kondensaator

F1U (A*P) Sulavkaitse (250 V, 3,15 A, T)

HAP (A*P) Trükkplaatide LED-märgutuli

K11E Elektrooniline paisuklapp (ahel 1)

K21E Elektrooniline paisuklapp (ahel 2)

K1P Pumba kontaktor

K1S Pumba liigvoolu relee

K*R (A3P) Trükkplaadi relee

M1P Pump

Q1T Paisupaagi kütteseadme termostaat

PS (A*P) Impulsstoiteplokk

Q1DI Rikkevoolukaitselüliti (objekti tarvik)

R1T Termoandur (õhk, ribi)

R11T Väljuva vee termoandur (ahel 1)

R12T Tagastuva vee termoandur (ahel 1)

R13T Vedela külmaaine termoandur (ahel 1)

R14T Gaasilise külmaaine termoandur (ahel 1)

R21T Väljuva vee termoandur (ahel 2)

R22T Tagastuva vee termoandur (ahel 2)

R23T Vedela külmaaine termoandur (ahel 2)

R24T Gaasilise külmaaine termoandur (ahel 2)

S1L Vooluhulga lüliti (ahel 1)

S2L Vooluhulga lüliti (ahel 2)

S1S Termostaadi sisend 1 (objekti tarvik)

S2S Termostaadi sisend 2 (objekti tarvik)

S3S Töö SEES sisend (objekti tarvik)

S4S Töö VÄLJAS sisend (objekti tarvik)

SS1 (A1P, A5P) Valikulüliti (hädaolukord)

SS1 (A2P) Valikulüliti (ülem/alam)

SS1 (A7P) Valikulüliti (ülem/alam) (valikuline)

V1C, V2C Võrgumüra filtri ferriitsüdamik

X1M~X4M Klemmliist

X801M (A*P) Trükkplaadi klemmliist

Z1F, Z2F (A*P) Mürafilter

12.8 Tehnilised andmed - Välisseade
TEAVE

Üksikasjalikke tehnilisi andmeid vaadake projekti
tehnilistest andmetest.
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12.9 Juhtpuldi objektisätted – ülevaade
1. kood 2. kood Sätte nimi Kuupäev Nõuded Kuupäev Nõuded Vaikeväärt

us
Vahemik Samm Seade

0 Juhtpuldi seadistamine

00 Kasutaja lubade tase 2 2~3 1 —

01 Ruumi temperatuuri kompensatsiooniväärtus 0 –5~5 0,5 °C

02 Pole rakendatav. Ärge muutke vaikesätteid. 1 — — — — —

03 Olek: ruumi kütmise ajastustaimeri režiim (meetod 1 = 1 / meetod
2 = 0)

1 (SEES) 0/1 — — —

04 Olek: ruumi jahutamise ajastustaimeri režiim (meetod 1 = 1 /
meetod 2 = 0)

1 (SEES) 0/1 — — —

1 Sätted pole kohaldatavad

00 Pole rakendatav. Ärge muutke vaikesätteid. 1 — — — — —

01 Pole rakendatav. Ärge muutke vaikesätteid. 1:00 — — — — —

02 Pole rakendatav. Ärge muutke vaikesätteid. 0 — — — — —

03 Pole rakendatav. Ärge muutke vaikesätteid. 15:00 — — — — —

2 Automaatne temperatuurialanduse funktsioon

00 Olek: temperatuurialanduse töötamine 1 (SEES) 0/1 — — —

01 Temperatuurialanduse käivitusaeg 23:00 0:00~23:00 1:00 tund —

02 Temperatuurialanduse lõpuaeg 5:00 0:00~23:00 1:00 tund —

3 Ilmast sõltuv sättepunkt

00 Madal ümbritsev temperatuur (Lo_A) –10 –20~5 1 °C —

01 Kõrge ümbritsev temperatuur (Hi_A) 15 10~20 1 °C —

02 Sättepunkt madalal ümbritseval temperatuuril (Lo_Ti) 40 25~80 1 °C —

03 Sättepunkt kõrgel ümbritseval temperatuuril (Hi_Ti) 25 –20~5 1 °C —

4 Sätted pole kohaldatavad

00 Pole rakendatav. Ärge muutke vaikesätteid. 1 — — — — —

01 Pole rakendatav. Ärge muutke vaikesätteid. Reede — — — — —

02 Pole rakendatav. Ärge muutke vaikesätteid. 23:00 — — — — —

5 Automaatse temperatuurialanduse ja desinfitseerimise sättepunkt

00 Pole rakendatav. Ärge muutke vaikesätteid. 70 — — — — —

01 Pole rakendatav. Ärge muutke vaikesätteid. 10 — — — — —

02 Väljuva vee temperatuurialanduse temperatuur 5 0~10 1 °C —

03 Ruumi temperatuurialanduse temperatuur 18 17~23 1 °C —

04 Pole rakendatav. Ärge muutke vaikesätteid. 1 — — — — —

6 Valikuline alghäälestus

01 Valikuline ruumitermostaat on paigaldatud 0 0~2 — —

7 Valikuline alghäälestus

00 Pumba sundtöötamine 1 (SEES) 0/1 — —

8 Valikuline alghäälestus

00 Temperatuuri juhtimine juhtpuldiga 0
(VÄLJAS)

0/1 — —

01 Pole rakendatav. Ärge muutke vaikesätteid. 1 — — — — —

03 Pole rakendatav. Ärge muutke vaikesätteid. 1 — — — — —

04 Olek: külmumise vältimise funktsioon 0 0~2 1 —

9 Automaatne temperatuuri kompenseerimine

00 Väljuva vee temperatuuri kompensatsiooniväärtus (kütmine) 0 –2~2 0,2 °C —

01 Väljuva vee termoanduri automaatse korrigeerimise funktsioon 1 (SEES) 0/1 1 —

02 Pole rakendatav. Ärge muutke vaikesätteid. 0 — — — — —

03 Väljuva vee temperatuuri kompensatsiooniväärtus (jahutamine) 0 –2~2 0,2 °C —

04 Pole rakendatav. Ärge muutke vaikesätteid. 0 — — — — —

A Valikuline alghäälestus

00 Pole rakendatav. Ärge muutke vaikesätteid. 0 — — — — —

01 Pole rakendatav. Ärge muutke vaikesätteid. 0 — — — — —

02 Tagastuva vee lubatav alaväärtus 5 0~15 1 °C —

03 Väljuva vee lubatav üleväärtus 3 1~5 0,5 °C

b Sätted pole kohaldatavad

00 Pole rakendatav. Ärge muutke vaikesätteid. 35 — — — — —

01 Pole rakendatav. Ärge muutke vaikesätteid. 45 — — — — —

02 Pole rakendatav. Ärge muutke vaikesätteid. 1 — — — — —

03 Pole rakendatav. Ärge muutke vaikesätteid. 70 — — — — —

04 Pole rakendatav. Ärge muutke vaikesätteid. 70 — — — — —

C Väljuva vee temperatuuri piirväärtused

00 Sättepunkt: väljuva küttevee maksimaalne temperatuur 50 37~50 1 °C —

01 Sättepunkt: väljuva küttevee minimaalne temperatuur 25 25~37 1 °C —

02 Sättepunkt: väljuva jahutusvee maksimaalne temperatuur 20 18~22 1 °C —

03 Sättepunkt: väljuva jahutusvee minimaalne temperatuur 5 Q(a)~18 1 °C —

04 Pole rakendatav. Ärge muutke vaikesätteid. 0 — — — — —
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1. kood 2. kood Sätte nimi Kuupäev Nõuded Kuupäev Nõuded Vaikeväärt
us

Vahemik Samm Seade

d Sätted pole kohaldatavad

00 Pole rakendatav. Ärge muutke vaikesätteid. 10 — — — — —

01 Pole rakendatav. Ärge muutke vaikesätteid. 30 — — — — —

02 Pole rakendatav. Ärge muutke vaikesätteid. 15 — — — — —

03 Pole rakendatav. Ärge muutke vaikesätteid. 15 — — — — —

04 Pole rakendatav. Ärge muutke vaikesätteid. 40 — — — — —

E Teenindusrežiim

00 Pole rakendatav. Ärge muutke vaikesätteid. 0 — — — — —

01 Pole rakendatav. Ärge muutke vaikesätteid. 0 — — — — —

02 Pole rakendatav. Ärge muutke vaikesätteid. 0 — — — — —

03 Pole rakendatav. Ärge muutke vaikesätteid. 1 — — — — —

04 Töötab ainult pump / Õhu välja laskmine 0 0~25 1 —

F Sätted pole kohaldatavad.

00 Tagastuva vee lubatav üleväärtus 5 0~15 1 °C —

01 Pole rakendatav. Ärge muutke vaikesätteid. 0 — — — — —

02 Pole rakendatav. Ärge muutke vaikesätteid. 1 — — — — —

03 Pole rakendatav. Ärge muutke vaikesätteid. 10 — — — — —

04 Pole rakendatav. Ärge muutke vaikesätteid. 50 — — — — —

(a) Vaadake objektisätet [C‑03] jaotisest "7.2.9 Juhtpuldi objektisätted" leheküljel 35.
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12.10 Välisseadme objektisätted
Tehnilised andmed

Sätte nr Sätte nimetus Komplekti sisu Tehasesä
tte
väärtus

Valiktingi
mus

Kuupäev

12 Madal müratase /
nõudeseadistus läbi
välise juhtadapteri

EI
JAH

18 Kõrge staatilise rõhu
säte

VÄLJAS
SEES

22 Automaatne öise aja
madala müra säte

VÄLJAS
Tase 1 (välisseadme
ventilaator sammul 6
või alla selle)
Tase 2 (välisseadme
ventilaator sammul 5
või alla selle)
Tase 3 (välisseadme
ventilaator sammul 4
või alla selle)

25 Madal müratase läbi
välise juhtadapteri

Tase 1 (välisseadme
ventilaator sammul 6
või alla selle)
Tase 2 (välisseadme
ventilaator sammul 5
või alla selle)
Tase 3 (välisseadme
ventilaator sammul 4
või alla selle)

30 Nõudesäte läbi välise
juhtadapteri

60% nõue
70% nõue
80% nõue
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12.11 ESP-graafik: Siseseade

0
0 50 100 150 200 250 300
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400a

b 

1

 

3

2

4

a Väline staatiline rõhk (kPa)
b Vee vooluhulk, l/min
1 SEHVX20BAW
2 SEHVX32BAW
3 SEHVX40BAW
4 SEHVX64BAW

Kasutajale

13 Süsteemi kirjeldus
MÄRKUS

Ärge kasutage süsteemi muudeks otstarveteks. Ärge
kasutage seadet täppisinstrumentide jahutamiseks – see
võib neile kahjulikult mõjuda.

MÄRKUS

Süsteemi on võimalik edaspidi muuta.

Lubatavate kombinatsioonide täielik ülevaade (süsteemi
edaspidiseks laiendamiseks) on saadaval tehniliste
andmete lehel, pidage selles osas nõu. Võtke ühendust
paigaldajaga, et saada lisateavet ja saada asjatundlikke
nõuandeid.

13.1 Süsteemiosade skeem

RC

RT1

M1

RT2

M2

RT3

M3

FC1 FC2 FC3

a c e f

f g g g

h

db

a Välisseade
b Siseseade
c Plaatsoojusvaheti
d Pump
e Paisupaak
f Sulgeventiil
g Ajamiga ventiil
h Möödaviiguventiil

FC1…3 Ventilaatorkonvektor (objektisäte)
RC Juhtpult

RT1…3 Ruumi termostaat
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14 Kasutajaliides
ETTEVAATUST

▪ ÄRGE MINGIL JUHUL puudutage juhtseadme siseosi.

▪ ÄRGE eemaldage esipaneeli. Mõned siseosad on
puudutamisel ohtlikud ja seadmel võib hälbeid tekkida.
Siseosade kontrollimiseks ja reguleerimiseks pöörduge
oma edasimüüja poole.

See kasutusjuhend annab süsteemi töötamisest vaid osalise
ülevaate.

Vaadake juhtpuldi kasutusjuhendit, et saada teavet ekraanikuvade ja
juhtpuldi nuppude kohta.

Juhtpult
ba

a Töötuli
b SEES/VÄLJAS-nupp

15 Kasutuseelsed toimingud
HOIATUS

Küsige oma edasimüüjalt abi parenduste, remondi ja
hoolduse tegemisel. Puuduliku parendustöö, remondi või
hooldamise tõttu võib tekkida vee leke, võite saada
elektrilöögi ja põhjustada tulekahju.

HOIATUS

Paluge kliimaseadet transportida ja uuesti paigaldada
edasimüüjal. Mittevastava paigaldusega võib kaasneda
veelekke, elektrilöögi saamise või tulekahju oht.

HOIATUS

Kui tuvastate mingeid hälbeid, nagu lõhn või põleng,
lülitage toide VÄLJA ja pöörduge edasimüüja poole juhiste
saamiseks.

HOIATUS

Ärge laske siseseadet ja juhtpulti märjaks saada. See võib
ajendada elektrilöögi või tulekahju.

HOIATUS

Ärge pange esemeid välisseadme vahetusse lähedusse
ega laske lehtedel ja prahil seadme ümber koguneda.
Väikestele loomadele meeldib lehtedesse ronida, kust nad
võivad sattuda seadme sisse. Seadmes võivad väiksed
loomad elektrikomponentidega kokku puutudes põhjustada
rikkeid, suitsu või tuld.

HOIATUS

Ärge paigaldage juhtpulti kohta, kus sellele võivad sattuda
veepritsmed. Vee sattumine seadmesse võib põhjustada
elektrivoolu lekkeid või sisemiste elektrooniliste osade
vigastusi.

HOIATUS

Selles seadmes on osi, mis on pinge all või kuumad.

HOIATUS

Enne seadme kasutamist veenduge, kas selle paigaldus
on paigaldaja poolt nõuetekohaselt tehtud.

MÄRKUS

Ärge püüdke ise teha ülevaatust ja teenindust. Tellige selle
töö tegemine pädevalt teenindajalt.

HOIATUS

Ärge kasutage seadme läheduses pihustatavat
juukselakki, lakke ja värve. See võib tekitada tulekahju.

HOIATUS

Ärge mingil juhul puudutage õhu väljundresti või
horisontaalseid labasid sel ajal kui labad liiguvad. Sõrmed
võivad vahele kinni jääda ja seade võib vigastada saada.

HOIATUS

Ärge kasutage läbipõlenud kaitsme asendamisel
teistsuguse voolutugevusega kaitsmeid või traati. Teras-
või vasktraadi kasutamine kaitsme parandamisel võib
põhjustada rikkeid või tulekahju.

HOIATUS

Külmaaine on ohutu ja tavaliselt ei leki. Kui külmaaine lekib
ruumi ja satub põleti, kütteseadme või ahju leegiga
kontakti, võib tekkida ohtlik gaas.

Lülitage kõik leegiga põlevad seadmed välja, ventileerige
ruum ja pidage nõu seadme edasimüüjaga.

Ärge kasutage süsteemi enne kui teenindustöötaja
kinnitab, et lekkekoht on parandatud.

OHT: ELEKTRILÖÖGIOHT

Enne puhastamist kontrollige, et seade ei tööta ja lülitage
kaitselüliti välja või tõmmake toitejuhtme pistik välja. Muidu
võite saada elektrilöögi ja see võib põhjustada
kehavigastuse.

OHT: ELEKTRILÖÖGIOHT

Ärge puudutage õhukonditsioneeri märgade kätega. Muidu
võite saada elektrilöögi ja see võib põhjustada
kehavigastuse.

HOIATUS

Ärge pange mingeid seadmeid, mis annavad lahtist leeki,
väljuva õhuvoolu ette või seadme alla. See võib
põhjustada kuumuse mõjul seadme põlema süttimise või
kujumuutuse.
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HOIATUS

ÄRGE paigaldage õhukonditsioneeri kohtadesse, kus võib
tuleohtlikku gaasi lekkida. Kui gaasi lekib ja see jääb
õhukonditsioneeri ümber, võib puhkeda tulekahju.

HOIATUS

Elektrilöögi ja süttimise ennetamiseks paigaldage kindlasti
lekkevoolu indikaator.

ETTEVAATUST

▪ ÄRGE MINGIL JUHUL puudutage juhtseadme siseosi.

▪ ÄRGE eemaldage esipaneeli. Mõned siseosad on
puudutamisel ohtlikud ja seadmel võib hälbeid tekkida.
Siseosade kontrollimiseks ja reguleerimiseks pöörduge
oma edasimüüja poole.

ETTEVAATUST

Ärge puudutage soojusvaheti ribisid. Ribide servad on
teravad ja võivad põhjustada lõikehaavasid.

ETTEVAATUST

ÄRGE PANGE sõrmi, vardad või mingeid muid esemeid
õhu sisend- või väljundavadesse. ÄRGE eemaldage
ventilaatori kaitsekatet. Ventilaator võib suurel kiirusel
pööreldes vigastusi tekitada.

HOIATUS

ÄRGE hoidke õhukonditsioneeri läheduses põlevaine
aerosoolpudeleid ja ÄRGE kasutage läheduses aerosoole.
Vastasel juhul võite tekitada tulekahju.

ETTEVAATUST

Pikaaegne õhuvoolus viibimine on tervisele kahjulik.

ETTEVAATUST

Kui külmaseadmega samas ruumis on põleti, tagage piisav
ventilatsioon, et vältida hapnikupuudust.

ETTEVAATUST

ÄRGE KASUTAGE süsteemi kui ruumi on piserdatud
putukamürki. Kemikaalid võivad ladestuda seadmesse –
need võivad ohustada nende inimeste tervist, kes on
kemikaalide suhtes ülitundlikud.

ETTEVAATUST

HOIDKE väikelapsed, taimed ja koduloomad vahetust
õhuvoolust eemal.

MÄRKUS

Ärge vajutage juhtpuldi nuppu mingil juhul kõva,
teravaotsalise esemega. Juhtpult võib vigastada saada.

MÄRKUS

Ärge mingil juhul tõmmake või keerutage kasutajaliidese
elektrijuhet. See võib põhjustada seadme rikke.

MÄRKUS

Ärge paigutage kasutajaliidest otsese päikesevalguse
kätte. Selle tulemusena võib LCD-näidik värvi muuta ja
andmete kuvamisel võib tõrkeid olla.

MÄRKUS

Ärge paigutage niiskusetundlikke seadmeid kohta, kus
need võivad sisendseadme all kahjustada saada.
Õhuniiskus kondenseerub siis, kui ruumi niiskus on üle
80%, kui dreenimistorustik ummistub või filter on
mustunud.

MÄRKUS

Ühendage dreenimisvoolikud, et tagada pidev dreenimine.
Ebapiisav dreenimine võib põhjustada hoone, mööbli jne
niiskumise.

MÄRKUS

Lülitage elektritoide sisse 6 tundi enne töö alustamist, et
karterisoojendus töötaks ja kompressor oleks kaitstud.

MÄRKUS

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.

See kasutusjuhend on välja töötatud järgmistele tavajuhtimisega
süsteemidele. Enne esmakäivitust küsige oma edasimüüjalt millised
toimingud tuleb seda tüüpi ja marki süsteemi puhul teha. Kui teil on
süsteemile kohaldatud juhtimissüsteem, küsige oma edasimüüjalt
millised toimingud tuleb teie süsteemi puhul teha.

Töörežiimid on järgmised (sõltuvalt siseseadme tüübist).

▪ Kütmine ja jahutamine.

▪ Ainult ventileerimine.

▪ Programmeeritud kuivatamine.

16 Kasutamine

16.1 Tööpiirkond
Süsteemi ohutuks ja efektiivseks töötamiseks pidage kinni
järgmistest temperatuuri piirkondadest.

Jahutus Kütmine
Välisseade –5~43°C DB –15~35°C DB
Siseseade 5~20°C DB 25~50°C DB

16.2 Kiirkäivitusjuhised
Järgnev voogskeem näitab samme, mis on vajalikud ruumi
jahutamise/kütte käivitamiseks ja võimaldab süsteemi käivitada ilma
kogu juhendit läbi lugemata.

Vaadake üksikasjalikku teavet jaotisest "16.3  Süsteemiga
töötamine" leheküljel 58.



16 Kasutamine

Paigaldaja ja kasutaja teatmik

58
SERHQ020~032BAW1 + SEHVX20~64BAW

Kaheosaline õhkjahutusega veejahuti
4P508020-1B – 2018.04



Muid üksikasju ja soovituslikke sätteid vaadake 
programmimise, ruumi jahutamise operatsiooni 

ja ruumi kütmise operatsiooni jaotistest.

Süttib LED-märgutuli 0 ja seade käivitub

Vajutage nuppu y

Kui näitu ei kuvata, siis on aktiveeritud automaatne 
lahkuva vee temperatuur kütmise operatsioonis   

Seadistage sobiv lahkuva vee temperatuur 
(nt 45°C kütmiseks ja 18°C jahutamiseks)  

Süsteemi juhitakse (vaikimisi) 
lahkuva vee temperatuuri põhiselt

Süsteemi juhitakse ruumi 
temperatuuri põhiselt 

(juhtpuldis on termostaat)

Vajutage ébi või ébj 

Juhtpuldil puudub ruumi 
termostaadi funktsioon  

Seadistage ruumitemperatuur 
(nt 22°C) 

Näidik: "n"Näidik: - hakkab vilkuma

Vajutage bi või bj

Valige režiim (kütmine h või jahutamine c)

16.3 Süsteemiga töötamine

16.3.1 Kella seadistamine

TEAVE

▪ Kell tuleb seadistada käsitsi. Kohandage seadistust
üleminekul suveajalt talveajale ja vastupidi.

▪ Kella ei saa seadistada, kui juhtseade on seatud loa
tasemele 2 või 3 (vaadake objektisätteid [0‑00] jaotisest
"7.2.9 Juhtpuldi objektisätted" leheküljel 35).

▪ Üle 2 tunni kestva elektrikatkestuse korral kellaaeg ja
nädalapäev lähtestuvad. Ajastustaimer jätkab
töötamist, kuid vale kellaaja järgi. Kellaaeg ja
nädalapäev tuleb uuesti seadistada.

Kella seadistamine
1 Hoidke nuppu  all 5 sekundit.

Tulemus: Kella näitur ja nädalapäeva näitur hakkavad vilkuma.

2 Kui hoiate nuppu  või  all, siis kellaaja näit
suureneb või väheneb 1 minuti võrra. Hoidke nuppu all, et
kellaaja näitu suurendada või vähendada 10 minuti võrra.

3 Vajutage nuppu  või , et kuvada eelmist või
järgmist nädalapäeva.

4 Vajutage nuppu , et kinnitada hetkel seadistatud kellaaeg ja
nädalapäev.

5 Vajutage nuppu , et tühistada see protseduur ilma
salvestamata.

Tulemus: Kui 5 minuti jooksul ei vajutata ühtegi nuppu,
pöördub kellaaeg ja nädalapäev tagasi varasemale
seadistusele.

16.3.2 Teave süsteemiga töötamise kohta
Kui toite pealüliti töötamise ajal välja lülitub, taaskäivitub süsteem
kohe pärast toitepinge taastumist.
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16.3.3 Ruumi jahutamise operatsioon
Ruumi jahutamist saab juhtida 2 viisil:

▪ ruumi temperatuuri põhiselt

▪ väljuva vee temperatuuri põhiselt (vaikimisi)

Lülitamine ruumi jahutamise sees/väljas olekute
vahel kasutades ruumi temperatuuri
Selles režiimis aktiveeritakse jahutamine vastavalt ruumi
temperatuuri sättepunktile. Sättepunkti saab seada käsitsi või
ajastustaimeri kaudu.

TEAVE

▪ Kui kasutate ruumi temperatuuriga juhtimist, on ruumi
temperatuuri järgi juhtimine ülemuslik väljuva vee
temperatuuri järgi juhtimise üle.

▪ Kui agregaati juhitakse ruumi temperatuuri järgi, on
võimalik, et väljuva vee temperatuur tõuseb kõrgemale
kui sättepunkt.

1 Vajutage , et lülitada ruumi jahutamine ( ) sisse/välja.

Tulemus: Näidikul kuvatakse  ja vastav ruumi tegelik
temperatuur. Töötamise LED-märgutuli  süttib.

2 Seadistage ruumi temperatuur nuppudega  ja .
Ajastustaimeri seadistamist vaadake jaotisest
"16.3.6 Ajastustaimer" leheküljel 60.

TEAVE

Jahutamise temperatuurivahemik: 16°C~32°C (ruumi
temperatuur)

3 Valige nuppudega  ja  väljuva vee temperatuur,
mida soovite kasutada oma süsteemi jahutamiseks. Lisateavet
vaadake jaotisest "Lülitamine ruumi jahutamise sees/väljas
olekute vahel kasutades väljuva vee
temperatuuri" leheküljel 59.

Lülitamine ruumi jahutamise sees/väljas olekute
vahel kasutades väljuva vee temperatuuri
Selles režiimis lülitatakse jahutamine sisse vastavalt vee
temperatuuri sättepunktile. Sättepunkti saab seada käsitsi või
ajastustaimeri kaudu.

1 Vajutage , et lülitada ruumi jahutamine ( ) sisse/välja.

Tulemus: Näidikul kuvatakse  ja vastav ruumi tegelik
temperatuur. Töötamise LED-märgutuli  süttib.

2 Seadistage soovitud väljuva vee temperatuur nuppudega
 ja .

TEAVE

Jahutamise temperatuurivahemik: 5°C~20°C (väljuva vee
temperatuur).

Ajastustaimeri funktsiooni seadistamiseks vaadake jaotisi "Ruumi
jahutamise programmimine"  leheküljel  62, "Ruumi kütmise
programmimine"  leheküljel  63 ja "Vaikse režiimi
programmimine" leheküljel 63.

TEAVE

▪ Kui on paigaldatud väline ruumi termostaat,
määratakse kütte lülitamine olekusse SEES või
VÄLJAS välise ruumitermostaadi poolt. Juhtpult töötab
seejärel väljuva vee juhtimise režiimis ja ei toimi nagu
ruumitermostaat.

▪ Juhtpuldi abil lülitamine olekusse SEES või VÄLJAS on
ülemuslik välise ruumitermostaadi suhtes.

TEAVE

Jahutusrežiimis pole võimalik temperatuurialandus ja
ilmast sõltuv sättepunkt.

16.3.4 Ruumi kütmise operatsioon
Ruumi kütmine on kasutatav vaid soojuspumpadel.

Ruumi kütmist saab juhtida 2 viisil:

▪ ruumi temperatuuri põhiselt

▪ väljuva vee temperatuuri põhiselt (vaikimisi)

Lülitamine ruumi kütmise sees/väljas olekute
vahel kasutades ruumi temperatuuri
Ruumi temperatuuri juhtimine
Selles režiimis aktiveeritakse kütmine vastavalt ruumi temperatuuri
sättepunktile. Sättepunkti saab seada käsitsi või ajastustaimeri
kaudu.

TEAVE

▪ Kui kasutate ruumi temperatuuriga juhtimist, on ruumi
temperatuuri järgi kütmise ülemuslik väljuva vee
temperatuuri järgi juhtimise üle.

▪ Kui agregaati juhitakse ruumi temperatuuri järgi, on
võimalik, et väljuva vee temperatuur tõuseb kõrgemale
kui sättepunkt.

1 Vajutage , et lülitada ruumi kütmine ( ) sisse/välja.

Tulemus: Näidikul kuvatakse  ja vastav ruumi tegelik
temperatuur. Töötamise LED-märgutuli  süttib.

2 Seadistage ruumi temperatuur nuppudega  ja .
Ülekütmise vältimiseks ei saa ruumi kütmist kasutada, kui
väliskeskkonna temperatuur tõuseb üle määratud temperatuuri
(vaadake "16.1  Tööpiirkond"  leheküljel  57). Ajastustaimeri
seadistamist vaadake jaotisest
"16.3.6 Ajastustaimer" leheküljel 60.

TEAVE

Kütte temperatuurivahemik: 16°C~32°C (ruumi
temperatuur)

3 Valige nuppudega  ja  väljuva vee temperatuur,
mida soovite kasutada oma süsteemi kütmiseks. Lisateavet
vaadake jaotisest "Lülitamine ruumi kütmise sees/väljas olekute
vahel kasutades väljuva vee temperatuuri" leheküljel 60.

Automaatne temperatuurialanduse funktsioon
Automaatse temperatuurialanduse funktsiooni seadistamiseks
vaadake objektisätet  [2] jaotises "7.2.9  Juhtpuldi
objektisätted" leheküljel 35.

TEAVE

▪ Temperatuurialanduse töötamise ajal vilgub .

▪ Kui ruumi temperatuurialanduse funktsioon on sisse
lülitatud, toimub ka tagastuva vee temperatuurialandus
(vaadake jaotist "Lülitamine ruumi jahutamise sees/
väljas olekute vahel kasutades väljuva vee
temperatuuri" leheküljel 59).

▪ Ärge seadke külma ilmaga temperatuurialanduse
väärtust liiga madalale (nt talvel). Ruumi temperatuuri
ei pruugita saavutada (või kulub selleks rohkem aega)
liiga suure temperatuurierinevuse tõttu.

Temperatuurialanduse funktsioon võimaldab ruumi temperatuuri
langetada. Selle võib aktiveerida nt ööseks, sest temperatuur ei pea
öösel ja päeval olema sama.



16 Kasutamine

Paigaldaja ja kasutaja teatmik

60
SERHQ020~032BAW1 + SEHVX20~64BAW

Kaheosaline õhkjahutusega veejahuti
4P508020-1B – 2018.04

Lülitamine ruumi kütmise sees/väljas olekute
vahel kasutades väljuva vee temperatuuri
Selles režiimis lülitatakse küte sisse vastavalt vee temperatuuri
sättepunktile. Sättepunkti saab seada käsitsi või ajastustaimeri
kaudu.

1 Vajutage , et lülitada ruumi kütmine ( ) sisse/välja.

Tulemus: Näidikul kuvatakse  ja vastav ruumi tegelik
temperatuur. Töötamise LED-märgutuli  süttib.

2 Seadistage soovitud väljuva vee temperatuur nuppudega
 ja . Ülekütmise vältimiseks ei saa ruumi

kütmist kasutada, kui väliskeskkonna temperatuur tõuseb üle
määratud temperatuuri (vaadake
"16.1 Tööpiirkond" leheküljel 57).

TEAVE

Kütte temperatuurivahemik: 25°C~50°C (väljuva vee
temperatuur)

Ajastustaimeri seadistamist vaadake jaotisest
"16.3.6 Ajastustaimer" leheküljel 60.

TEAVE

▪ Kui on paigaldatud väline ruumi termostaat,
määratakse kütte lülitamine olekusse SEES või
VÄLJAS välise ruumitermostaadi poolt. Juhtpult töötab
seejärel väljuva vee juhtimise režiimis ja ei toimi nagu
ruumitermostaat.

▪ Juhtpuldi abil lülitamine olekusse SEES või VÄLJAS on
ülemuslik välise ruumitermostaadi suhtes.

TEAVE

Selle toimingu ajal näitab juhtpult veetemperatuuri
sättepunkti asemel kasutaja poolt määratud nihkeväärtust.

Automaatne temperatuurialanduse funktsioon
Automaatse temperatuurialanduse funktsiooni seadistamiseks
vaadake objektisätet  [2] jaotises "7.2.9  Juhtpuldi
objektisätted" leheküljel 35.

16.3.5 Muud töörežiimid
Käivitusoperatsioon
Algkäivitamise ajal kuvatakse näidikul , mis näitab, et
soojuspump käivitub.

Jääsulatusrežiim ( )

TEAVE

See funktsioon on kasutatav VAID soojuspumpadel.

Ruumi kütmise ajal võib väline soojusvaheti madala
välistemperatuuri tõttu külmuda. Kui see oht ilmneb, lülitub süsteem
sulatusrežiimile. Süsteem lülitub pöördrežiimi ja veesüsteemist
võetakse soojust välissüsteemi külmumise vältimiseks. Pärast
maksimaalselt 15-minutilist sulatamist lülitub süsteem tagasi ruumi
kütmisele. Ruumi kütmise operatsioon ei ole võimalik jääsulatuse
ajal.

Vaikne režiim ( )
Vaikne režiim tähendab, et agregaat töötab madalamal kompressori
kiirusel nii, et seadme poolt tekitatava müra tase langeb. See
tähendab, et nõutud temperatuuri sättepunkti saavutamiseks kulub
rohkem aega. Arvestage sellega, kui siseruumides on vaja kindla
tasemega kütet.

Vaiksel režiimil on 3 erinevat taset. Vaikse režiimi seadistamine
toimub objektisätte kaudu.

1 Vaikse režiimi aktiveerimiseks vajutage nuppu .

Tulemus: Näidikul kuvatakse . Kui juhtseade on seadistatud
loa tasemele  2 või 3 (vaadake "7.2  Objektisätete
määramine" leheküljel 31), siis ei ole nupp  kasutatav.

2 Vaikse režiimi deaktiveerimiseks vajutage nuppu  veelkord.

Tulemus: Ikoon  kaob näidikult.

Juhpuldil võidakse kuvada tegelikku temperatuuri.

3 Hoidke nuppu  all 5 sekundit.

Tulemus: Kuvatakse väljuva vee temperatuur ( , /  ja 
vilguvad).

4 Vajutage  ja , et kuvada järgmist.

▪ Siseneva vee temperatuur (  ja /  vilguvad ja  vilgub
aeglaselt).

▪ Sisetemperatuur (  ja /  vilguvad).
▪ Välistemperatuur (  ja  vilguvad).

5 Sellest režiimist lahkumiseks vajutage nuppu  veelkord. Kui
ühtegi nuppu ei vajutata, väljub juhtpult kuvarežiimist 10
sekundi pärast.

16.3.6 Ajastustaimer
Vajutage nuppu , et ajastustaimer aktiveerida või deaktiveerida
( ).

Iga nädalapäeva kohta saab programmida neli toimingut, nädalas
kokku 28 toimingut.

Ajastustaimeri saab programmida 2 erineval viisil:

▪ temperatuuri sättepunkti põhiselt (väljuva vee temperatuur ja
ruumi temperatuur)

▪ käsu SEES/VÄLJAS põhiselt.

Programmimise viis määratakse objektisätetes. Vaadake jaotist
"7.2  Objektisätete määramine"  leheküljel  31. Enne programmimist
täitke vorm, mis on selle dokumendi lõpus. See blankett aitab teil
määrata igapäevaseid toiminguid.

TEAVE

▪ Kui pärast elektrikatkestust seadme toide taastub, siis
automaatse taaskäivituse funktsioon taasrakendab
juhtpuldi sätted, mis kehtisid toite katkemise ajal (kui
aeg on lühem kui 2 tundi). Seetõttu on soovitatav jätta
automaatse taaskäivituse funktsioon aktiveeritud
olekusse.

▪ Kuna programmitud ajakava on kellaajast sõltuv, on
oluline seada kellaaeg ja nädalapäev õigele näidule.
Vaadake jaotist "16.3.1  Kella
seadistamine" leheküljel 58.

▪ Ajastustaimeri toiminguid tehakse vaid siis, kui
ajastustaimer on aktiveeritud (selle  on näidikul
kuvatud)!

▪ Programmitud toiminguid ei salvestata vastavalt
toimumisajale, vaid vastavalt kellaaja programmimisele,
st toiming 1. toiming on see toiming, mis on esimesena
programmitud, vaatamata sellele, et see võib toimuda
pärast teiste järjekorranumbritega toimingute toimumist.

▪ Kui samale päevale ja samale kellaajale on
programmitud 2 või rohkem toimingut, tehakse ainult
see toiming, mis on väiksema numbriga.

ETTEVAATUST

Kui seadmetel kasutatakse ajastustaimeri režiimi, siis on
soovitatav ette näha ajaline viide 10 kuni 15 minutit
häiresignaali andmiseks, juhuks kui ajastustaimeri
rakendumine on ületatud. Seade võib tavatöö ajal seiskuda
mitmeks minutiks, et teha sulatusoperatsiooni või töötades
termostaadiga seiskamise režiimis.
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Ruumi kütmine

[0‑03] Olek
Määrab, kas SEES/VÄLJAS on kasutatavad ajastustaimeris ruumi
kütte jaoks.

Ruumi kütmine vastavalt käskudele SEES/VÄLJAS
Töötamise ajal Kui ajastustaimer lülitab ruumi kütte olekusse

VÄLJAS, lülitub juhtpult välja (töötamise LED-
märgutuli kustub).

Vajutage nuppu Ruumi kütmise ajastustaimer seiskub (kui oli
hetkel aktiveeritud) ja käivitub uuesti järgmisel
lülitamisel olekusse SEES.

Viimati antud käsk alistab eelmise käsu ja jääb
aktiveeritud olekusse kuni antakse järgmine
programmikäsk.

Näide: kellaaeg on 17:30 ja toimingud on
programmitud kellaaegadele 13:00, 16:00 ja
19:00. Viimane programmikäsk (16:00) alistas
eelmise käsu (13:00) ja jääb aktiveeritud
olekusse kuni järgmise programmi käsuni
(19:00).

Seega tegeliku sätte teadasaamiseks tuleb
vaadata eelmist programmi käsku (see võib
olla eelmise päeva kuupäeval).

Juhtseade on välja lülitatud (töö LED-märgutuli
ei põle), aga ajastustaimeri ikoon on sees.

Vajutage nuppu Ruumi kütmise ja vaikse režiimi ajastustaimer
lülitatakse välja ja ei käivitu uuesti.

Ajastustaimeri ikooni ei kuvata enam.

▪ Töötamise näide. Ajastustaimeriga juhtimine käskude SEES/
VÄLJAS põhiselt.
Kui temperatuurialanduse funktsioon (vaadake objektisätet [2]) on
aktiveeritud, siis on temperatuurialanduse operatsioon ülemuslik
ajastustaimeriga ajastatud toimingu üle, kui käsk SEES on
aktiivne. Kui käsk on olekus VÄLJAS, on see ülemuslik
temperatuurialanduse suhtes. Alati on käsk VÄLJAS ülemuslik.
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18°C
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1 Ajastustaimer
2 Temperatuurialanduse funktsioon
3 Aktiveeritud on nii temperatuurialandus kui ajastustaimer
A Temperatuurialanduse funktsioon
B Käsk SEES/VÄLJAS

t Aeg
T Temperatuuri sättepunkt

Ruumi temperatuur
Väljuva vee temperatuur

Ruumi kütmine põhineb temperatuuri sättepunktile(a)

Töötamise ajal Ajastustaimeri töötamise ajal põleb töötamise
LED-märgutuli püsivalt.

Vajutage nuppu Ruumi kütmise ajastustaimer seiskub ja ei
käivitu uuesti.

Juhtseade lülitatakse välja (töötamise LED-
märgutuli kustub).

Vajutage nuppu Ruumi kütmise ja vaikse režiimi ajastustaimer
lülitatakse välja ja ei käivitu uuesti.

Ajastustaimeri ikooni ei kuvata enam.
(a) Väljuva vee ja/või ruumi temperatuurile

▪ Töötamise näide. Ajastustaimeri töö põhineb temperatuuri
sättepunktidele

Kui temperatuurialanduse funktsioon (vaadake objektisätet  [2]) on
aktiveeritud, siis on temperatuurialanduse operatsioon ülemuslik
ajastustaimeriga ajastatud toimingu üle.
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37°C37°C

40°C40°C

1 Ajastustaimer
2 Temperatuurialanduse funktsioon
3 Aktiveeritud on nii temperatuurialandus kui ajastustaimer
A Temperatuurialanduse funktsioon
t Aeg
T Temperatuuri sättepunkt

Ruumi temperatuur
Väljuva vee temperatuur

TEAVE

Ruumi kütmine on vaikimisi põhinev temperatuuri
sättepunktile, seega on võimalikud ainult
temperatuurinihked (käske SEES/VÄLJAS ei kasutata).

Ruumi jahutamine

[0‑04] Olek
Määrab, kas SEES/VÄLJAS on ajastustaimeris jahutamise jaoks
kasutatavad.
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See on sama, nagu ruumi kütmisel [0‑03], kuid
temperatuurialanduse funktsioon pole kasutatav.

TEAVE

Ruumi jahutamine on vaikimisi põhinev temperatuuri
sättepunktile, seega on võimalikud ainult
temperatuurinihked (käske SEES/VÄLJAS ei kasutata).

Vaikne režiim
Vaadake jaotist "Vaikse režiimi programmimine" leheküljel 63.

Lülitage režiim sisse või välja ajaplaani põhiselt. Päeva kohta saab
programmida neli toimingut. Neid toiminguid korratakse
igapäevaselt.

Ruumi jahutamise programmimine

5 sec

5 sec

TEAVE

Programmimise ajal eelmisele sammule naasmiseks ilma
sätete muudatusi salvestamata vajutage .

1 Programmimise/läbivaatuse režiimi sisenemiseks vajutage
nuppu .

2 Valige töörežiim, mida te soovite programmida, nuppudega
 ja .

Tulemus: Tegelik režiim hakkab vilkuma.

3 Valitud režiimi kinnitamiseks vajutage .

Tulemus: Kellaaeg vilgub.

4 Tehke toimingu (toimingute) läbivaatus nuppudega  ja
.

5 Üksikasjalike toimingute programmimiseks hoidke all nuppu 
5 sekundit.

Tulemus: Näidatakse esimest programmitud toimingut.

6 Valige programmitava või muudetava toimingu number nupuga
.

7 Määrake toimingu õige kellaaeg nuppudega  ja .

8 Määrake väljuva vee temperatuur nuppudega  ja
.

9 Määrake ruumi temperatuur nuppudega  ja .

10 Jahutuse ja juhtpuldi välja lülitamiseks valige  kasutades
nuppu .

11 Korrake seda protseduuri, et programmida teised toimingud.

Tulemus: Kui kõik toimingud on programmitud ja soovite neid
salvestada, veenduge, et näidikul näidatakse kõige suurema
toimingu numbrit.

12 Programmitud toimingute salvestamiseks hoidke all nuppu 
5 sekundit.

Tulemus: Nupu  vajutamisel  3. toimingu kuvamise ajal
salvestatakse 1., 2. ja 3. toiming, aga toiming 4. kustutatakse.
Automaatselt naastakse 6.  sammu juurde. Vajutades nuppu

 mitu korda, saate naasta selle protseduuri eelmiste
sammude juurde ja lõpuks naasta tavapärasele seadistamisele.

13 Automaatselt naastakse 6.  sammule, alustage uuesti, et
programmida järgmine päev.
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Ruumi kütmise programmimine

5 sec

5 sec

TEAVE

Programmimise ajal eelmisele sammule naasmiseks ilma
sätete muudatusi salvestamata vajutage .

1 Programmimise/läbivaatuse režiimi sisenemiseks vajutage
nuppu .

2 Valige töörežiim, mida te soovite programmida, nuppudega
 ja .

Tulemus: Tegelik režiim hakkab vilkuma.

3 Valitud režiimi kinnitamiseks vajutage .

Tulemus: Hakkab vilkuma tänane päev.

4 Valige läbivaadatav või programmitav päev nuppudega 
või .

Tulemus: Valitud päev hakkab vilkuma.

5 Valitud päeva kinnitamiseks vajutage .

6 Üksikasjalike toimingute programmimiseks hoidke all nuppu 
5 sekundit.

Tulemus: Näidatakse valitud päeva esimest programmitud
toimingut.

7 Valige programmitava või muudetava toimingu number nupuga
.

8 Määrake toimingu õige kellaaeg nuppudega  ja .

9 Määrake väljuva vee temperatuur nuppudega  ja
.

10 Määrake ruumi temperatuur nuppudega  ja .

11 Vajutage , et valida:

▪ : kütte ja juhtpuldi välja lülitamine.
▪ : tagastuva vee temperatuuri automaatne arvutamine

12 Määrake nõutav nihkeväärtus nuppudega  ja .
Lisateavet ilmast sõltuva sättepunkti kohta vaadake jaotisest
"16.3.6 Ajastustaimer" leheküljel 60.

13 Korrake seda protseduuri, et programmida teised valitud päeva
toimingud.

Tulemus: Kui kõik toimingud on programmitud ja soovite neid
salvestada, veenduge, et näidikul näidatakse kõige suurema
toimingu numbrit.

14 Programmitud toimingute salvestamiseks hoidke all nuppu 
5 sekundit.

Tulemus: Nupu  vajutamisel  3. toimingu kuvamise ajal
salvestatakse 1., 2. ja 3. toiming, aga toiming 4. kustutatakse.
Automaatselt naastakse 6.  sammu juurde. Vajutades nuppu

 mitu korda, saate naasta selle protseduuri eelmiste
sammude juurde ja lõpuks naasta tavapärasele seadistamisele.

15 Automaatselt naastakse 6.  sammule, alustage uuesti, et
programmida järgmine päev.

Vaikse režiimi programmimine

TEAVE

Programmimise ajal eelmisele sammule naasmiseks ilma
sätete muudatusi salvestamata vajutage .

1 Programmimise/läbivaatuse režiimi sisenemiseks vajutage
nuppu .



16 Kasutamine

Paigaldaja ja kasutaja teatmik

64
SERHQ020~032BAW1 + SEHVX20~64BAW

Kaheosaline õhkjahutusega veejahuti
4P508020-1B – 2018.04

2 Valige töörežiim, mida te soovite programmida, nuppudega
 ja .

Tulemus: Tegelik režiim hakkab vilkuma.

3 Valitud režiimi kinnitamiseks vajutage .

4 Tehke toimingu (toimingute) läbivaatus nuppudega  ja
.

5 Üksikasjalike toimingute programmimiseks hoidke all nuppu 
5 sekundit.

Tulemus: Näidatakse esimest programmitud toimingut.

6 Valige programmitava või muudetava toimingu number nupuga
.

7 Määrake toimingu õige kellaaeg nuppudega  ja .

8 Vastavalt toimingule tehke valik või tühistage valik  nupuga
.

9 Korrake seda protseduuri, et programmida teised valitud režiimi
toimingud.

Tulemus: Kui kõik toimingud on programmitud ja soovite neid
salvestada, veenduge, et näidikul näidatakse kõige suurema
toimingu numbrit.

10 Programmitud toimingute salvestamiseks hoidke all nuppu 
5 sekundit.

Tulemus: Nupu  vajutamisel  3. toimingu kuvamise ajal
salvestatakse 1., 2. ja 3. toiming, aga toiming 4. kustutatakse.
Automaatselt naastakse 6.  sammu juurde. Vajutades nuppu

 mitu korda, saate naasta selle protseduuri eelmiste
sammude juurde ja lõpuks naasta tavapärasele seadistamisele.

11 Automaatselt naastakse 6.  sammule, alustage uuesti, et
programmida järgmine päev.

Programmitud toimingute läbivaatus

TEAVE

Läbivaatamise ajal eelmisele sammule naasmiseks
vajutage .

1 Programmimise/läbivaatuse režiimi sisenemiseks vajutage
nuppu .

2 Valige töörežiim, mida te soovite läbi vaadata, nuppudega
 ja .

Tulemus: Tegelik režiim hakkab vilkuma.

3 Valitud režiimi kinnitamiseks vajutage .

Tulemus: Hakkab vilkuma tänane päev.

4 Valige läbivaadatav päev nuppudega  või .

Tulemus: Valitud päev hakkab vilkuma.

5 Valitud päeva kinnitamiseks vajutage .

Tulemus: Näidatakse valitud päeva esimest programmitud
toimingut.

6 Vaadake läbi teised selle päeva programmitud toimingud
nuppudega  ja .

Tulemus: Seda nimetatakse lugemisrežiimiks. Tühjade
programmide toiminguid (nt 4) ei kuvata. Vajutades nuppu 
mitu korda, saate naasta selle protseduuri eelmiste sammude
juurde ja lõpuks naasta tavapärasele seadistamisele.

Nõuanded ja erivõtted ajastustaimeri
seadistamisel
Järgmise päeva (järgmiste päevade) programmimiseks tehke
järgmist
1 Pärast konkreetse päeva programmitud toimingute kinnitamist,

vajutage üks kord .

Tulemus: Nüüd saate valida mõne muu päeva nuppudega
 ja  ja alustada uuesti läbivaatust või

programmimist.

Ühe või mitme programmitud toimingu kustutamiseks tehke
järgmist
Ühe või mitme programmitud toimingu kustutamine toimub samal
ajal kui programmitud toimingute salvestamine.

Veenduge, et kõik ühe päeva toimingud on salvestamiseks
programmitud ja näidatakse kõige suurema numbriga toimingut.
Hoides all nuppu  5  sekundit, salvestatakse kõik toimingud, välja
arvatud need, millel on suurem toimingunumber, kui näidatav
number.

Näide:  Nupu  vajutamine sel ajal kui kuvatakse number  3,
salvestab toimingud 1, 2 ja 3, kuid kustutab toimingu 4.

Programmitud toimingute kopeerimiseks järgmisele päevale
tehke järgmist

Ruumi kütmise programmis on võimalik kopeerida kõiki mõne päeva
programmitud toiminguid järgmisele päevale (nt kopeerida kõik
programmitud toimingud päevalt „ “ päevale „ “).

1 Vajutage .

Tulemus: Tegelik režiim hakkab vilkuma.

2 Valige režiim, mida te soovite programmida, nuppudega 
ja .

Tulemus: Valitud režiim hakkab vilkuma. Programmimisest
saate lahkuda nupu  vajutamisega.

3 Valitud režiimi kinnitamiseks vajutage .

Tulemus: Hakkab vilkuma tänane päev.

4 Valige päev, mida soovite järgmisele päevale kopeerida
nuppudega  ja .

Tulemus: Valitud päev hakkab vilkuma. Vajutage , et
naasta 2. sammule.

5 Hoidke nuppe  ja  samaegselt all 5 sekundit.

6 Pärast 5  sekundi möödumist näidatakse järgmist päeva (nt
" ", kui " " oli valitud esimesena). See tähendab, et päev
on kopeeritud.

7 Vajutage , et naasta 2. sammule.

Režiimi kustutamine

1 Vajutage .

Tulemus: Tegelik režiim hakkab vilkuma.

2 Valige režiim, mida te soovite kustutada, nuppudega  ja
.

Tulemus: Valitud režiim hakkab vilkuma.

3 Valitud režiimi kustutamiseks hoidke samaaegselt all nuppu 
ja  5 sekundit.

Nädalapäeva kustutamine

1 Vajutage .

Tulemus: Tegelik režiim hakkab vilkuma.

2 Valige režiim, mida te soovite kustutada, nuppudega  ja
.

Tulemus: Valitud režiim hakkab vilkuma.

3 Valitud režiimi kinnitamiseks vajutage .

Tulemus: Hakkab vilkuma tänane päev.

4 Valige kustutatav päev nuppudega  või .

Tulemus: Valitud päev hakkab vilkuma.

5 Valitud päeva kustutamiseks hoidke samaaegselt all nuppu  ja
 5 sekundit.

16.3.7 Lisatellimusel tarnitava trükkplaadi
funktsioonid

Seadmele saab ühendada täiendava trükkplaadi EKRP1AHTA,
millega saab seadet juhtida kaugjuhtimise teel.
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3 sisendit võimaldavad kaugjuhtimise teel teha järgmist:

▪ jahutamise ja kütmise vahel lülitamine,

▪ lülitada termostaati sisse ja välja,

▪ lülitada seadet sisse ja välja.

Lisainfot selle valikvarustuse ühendamise kohta saate seadme
elektriskeemilt.

TEAVE

Signaal (pingevaba) peab kestma vähemalt 50 ms.

Vaadake ka objektisätet  [6‑01] jaotises "7.2.9  Juhtpuldi
objektisätted" leheküljel 35, et seadistada oma eelisfunktsiooni.

16.3.8 Lisatellimisel tarnitava välise juhtadapteri
funktsioonid

Agregaadile saab ühendada täiendava juhtadapteri trükkplaadi
DTA104A62, millega saab juhtida kaugjuhtimise teel ühte või mitut
agregaati.

Täiendava trükkplaadi kontaktide ühendamisel saate teha järgmist:

▪ alandada võimsust ligikaudu 70%-le,

▪ alandada võimsust ligikaudu 40%-le,

▪ termostaadi sundlülitada olekusse VÄLJAS,

▪ töötada säästlikult (ventilaator madalal kiirusel, kompressori
sagedust juhtida)

Lisainfot selle valikvarustuse kohta saate seadmega kaasa antud
juhendist.

16.3.9 Täiendava juhtpuldi kasutamine
Kui peamisele juhtpuldile lisaks paigaldatakse täiendav juhtpult,
saab peajuhtpuldiga (ülem) pääseda juurde kõikidele sätetele, kuid
täiendava juhtpuldiga (alluv) ei saa juurdepääsu ajastussätetele ja
parameetrite sätetele.

Üksikasjalikku teavet saate paigaldusjuhendist.

17 Hooldus ja teenindus
MÄRKUS

Ärge püüdke ise teha ülevaatust ja teenindust. Tellige selle
töö tegemine pädevalt teenindajalt.

HOIATUS

Ärge kasutage läbipõlenud kaitsme asendamisel
teistsuguse voolutugevusega kaitsmeid või traati. Teras-
või vasktraadi kasutamine kaitsme parandamisel võib
põhjustada rikkeid või tulekahju.

ETTEVAATUST

ÄRGE PANGE sõrmi, vardad või mingeid muid esemeid
õhu sisend- või väljundavadesse. ÄRGE eemaldage
ventilaatori kaitsekatet. Ventilaator võib suurel kiirusel
pööreldes vigastusi tekitada.

ETTEVAATUST: Olge ventilaatori suhtes ettevaatlik!

Ventilaatori töötamise ajal on seadme hooldustööde
tegemine ohtlik.

Enne hooldustööde alustamist lülitage toitelüliti välja.

ETTEVAATUST

Pärast pikaajalist kasutamist kontrollige seadme alust ja
kinniteid vigastuste suhtes. Kui need on vigastatud, võib
seade maha kukkuda ja põhjustada vigastusi.

17.1 Teave külmaaine kohta
See toode sisaldab fluoritud kasvuhoonegaase. ÄRGE laske gaase
atmosfääri.

HOIATUS

Külmaaine on ohutu ja tavaliselt ei leki. Kui külmaaine lekib
ruumi ja satub põleti, kütteseadme või ahju leegiga
kontakti, võib tekkida ohtlik gaas.

Lülitage kõik leegiga põlevad seadmed välja, ventileerige
ruum ja pidage nõu seadme edasimüüjaga.

Ärge kasutage süsteemi enne kui teenindustöötaja
kinnitab, et lekkekoht on parandatud.

17.2 Müügijärgne hooldus ja garantii

17.2.1 Garantiiaeg
▪ Seadmel on garantiikaart, mis on täidetud edasimüüja poolt

paigaldamise ajal. Täidetud kaart tuleb kliendi poolt üle kontrollida
ja hoida kindlas kohas.

▪ Kui garantiiaja jooksul on vaja seadet parandada, võtke ühendust
oma edasimüüjaga ja esitage garantiikaart.

17.2.2 Soovitatavad hooldus- ja
kontrollimistoimingud

Seadme töötamisel aastate jooksul koguneb tolm, seega võib
seadme tootlus mõnevõrra alaneda. Seadme osade lahtivõtmine ja
sisemuse puhastamine nõuab tehnilisi teadmisi ja seetõttu
soovitame seadme parimaks hooldamiseks sõlmida hooldus ja
ülevaatuse leping, lisaks tavalistele hooldustöödele. Meie
edasimüüjate võrgustikul on juurdepääs oluliste osade laovarudele,
et hoida seadet töökorras võimalikult pikka aega. Lisateabe
saamiseks pöörduge oma edasimüüja poole.

Edasimüüja poole pöördumisel andke talle alati järgmine teave.
▪ Seadme mudeli täielik nimetus.

▪ Toote number (seadme tehasesildil).

▪ Paigalduskuupäev.

▪ Ilmingud või hälve ja rikke üksikasjalik kirjeldus.

17.2.3 Hooldus- ja kontrolltoimingute
soovitatavad vahemikud

Võtke teadmiseks, et allpool mainitud hooldus- ja kontrolltoimingute
soovitatavad vahemikud ei kehti osade garantiiperioodil.

Süsteemi osa Kontrolltoi
mingu

vahemik

Hooldusvahemik
(asendus ja/või
remonditööd)

Elektrimootor iga 1 aasta
järel

20 000 tundi
PCB 25 000 tundi
Soojusvaheti 5 aastat
Andurid (termoandur jne) 5 aastat
Kasutajaliides ja lülitid 25 000 tundi
Dreenimisalus 8 aastat
Paisuklapp 20 000 tundi
Elektromagnetklapp 20 000 tundi

Tabeli andmed eeldavad, et on täidetud järgmised tingimused.

▪ Taakasutamine ilma seadme sagedase käivitamise ja
seiskamiseta. Sõltuvalt mudelist soovitame mitte käivitada ja
seisata seadet rohkem kui 6 korda tunnis.

▪ Seadme eeldatav tööaeg on 10 tundi päevas ja 2500 tundi aastas.
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▪ Tabelis on näidatud seadme põhiosad. Üksikasjalikku
lisateavet vaadake hoolduse ja ülevaatuse lepingust.

▪ Tabelis on näidatud soovitavad hooldusvahemikud.
Kuid seadme tööea võimalikuks pikendamiseks võib
hooldustöid olla vaja teha varem. Soovitatavaid
vahemikke saab arvesse võtta hooldustööde ja
ülevaatuse eelarvete koostamisel. Hoolduse ja
ülevaatuse lepingus olevad vahemikud võivad olla
lühemad kui mainitud.

18 Rikkeotsing
Kui ilmneb mõni allpool mainitud hälvetest, võtke allpool mainitud
meetmeid ja pöörduge edasimüüja poole.

HOIATUS

Kui ilmneb midagi ebaharilikku (põlemislõhn jne),
peatage kasutamine ja lülitage toide välja.

Sellisel juhul kasutamise jätkamine võib põhjustada
purunemist, elektrilööke või tulekahju. Lisateavet saate
oma edasimüüjalt.

Süsteemi remonti tohib teha vaid PÄDEV töötaja.

Rike Abinõu
Kui kaitseseadis, näiteks sulavkaitse või
rikkevoolukaitse rakendub sagedasti või
lüliti SEES/VÄLJAS EI TÖÖTA
nõuetekohaselt.

Lülitage peatoitelüliti
asendisse VÄLJAS.

Seadmest tilgub vett. Lõpetage töötamine.
Toite töölüliti EI TÖÖTA
nõuetekohaselt.

Lülitage toide VÄLJA.

Näidikul näidatakse seadme numbrit,
töötuli vilgub ja kuvatakse rikkekood.

Teavitage paigaldajat ja
edastage talle rikkekood.

Kui süsteem EI TÖÖTA nõuetekohaselt, välja arvatud üleval
mainitud juhtudel ja pole tuvastatud ühtegi mainitud hälvet, selgitage
rike välja tehes järgmised toimingud.

Rike Abinõu
Juhtpuldil olev kuva on
tühi.

▪ Kontrollige toide üle rikete suhtes.
Oodake kuni toide on taastunud. Kui
töötamise ajal tekkis toitehäire, siis
süsteem käivitub automaatselt ja
viivitamatult pärast toite taastumist.

▪ Kontrollige, kas kaitse pole läbi sulanud
või kaitselüliti rakendunud. Vajadusel
asendage sulavkaitse või lähtestage
kaitselüliti.

▪ Kontrollige, kas kWh-soodushinnaga
toide on aktiveeritud.

Juhtpuldil kuvatakse
rikkekood.

Pidage nõu kohaliku edasimüüjaga.
Juhinduge üksikasjalikust veakoodide
loendist "10.2 Rikkekoodid -
Ülevaade" leheküljel 45.

Ajastustaimer töötab,
kuid programmitud
toimingud toimuvad
valel ajal.

Kontrollige, kas kell ja nädalapäev on
õigesti seadistatud; vajadusel korrigeerige.

Ajastustaimer on
programmitud, kuid
see ei tööta.

Kui ikooni  ei kuvata, vajutage  et
ajastustaimer aktiveerida.

Võimsus on madal. Pidage nõu kohaliku edasimüüjaga.

Rike Abinõu
Süsteem ei tööta. ▪ Kontrollige toide üle rikete suhtes.

Oodake kuni toide on taastunud. Kui
töötamise ajal tekkis toitehäire, siis
süsteem käivitub automaatselt ja
viivitamatult pärast toite taastumist.

▪ Kontrollige, kas kaitse pole läbi sulanud
või kaitselüliti rakendunud. Vajadusel
asendage sulavkaitse või lähtestage
kaitselüliti.

Kui pärast ülalmainitud kontrolltoiminguid pole probleemi võimalik
kõrvaldada, pöörduge paigaldaja poole ja andke teada ilming, mudeli
täielik nimetus (võimalusel koos toote numbriga) ja paigaldamise
kuupäev (see võib olla garantiikaardil).

18.1 Rikkekoodid - Ülevaade
Juhul kui siseseadme kasutajaliidesel kuvatakse rikkekood, siis
teavitage sellest oma paigaldajat ja edastage rikkekood, seadme
tüüp ja seerianumber (selle teabe leiate seadme nimeplaadilt).

Juhindumiseks antakse teile rikkekoodide loend. Sõltuvalt rikkekoodi
tasemest, saate koodi lähtestada nupuga SEES/VÄLJAS. Kui see
pole võimalik, küsige nõu oma paigaldajalt.

Peakood Komplekti sisu
EEPROM rike (siseseade)
Veeahela rike (siseseade)
Paisuklapi rike (siseseade)
Veesüsteemi hoiatus (siseseade)
Võimsuse seadistamise rike (siseseade)
ACS siderike (siseseade)
Vedela külmaaine termotakisti rike (siseseade)
Tagastuva vee termotakisti rike (siseseade)
Köetava väljuva vee termotakisti rike (siseseade)
Juhtpuldi termotakisti rike (siseseade)
Kõrgrõhulüliti on aktiveeritud (siseseade)
Madala rõhu rike (siseseade)
Külmaaine imiahela andur (siseseade)
Toite faasijärjestus on vale (siseseade)
Ebapiisav toitepinge (siseseade)
Kaks juhtpulti on ühendatud ja mõlemad on
seadistatud kui ülemseadmed (siseseade)
Tüübiühenduse probleem (siseseade)
Automaatse adresseerimise viga (ebaühtlus)
(siseseade)

19 Ümber paigutamine
Seadme eemaldamise ja ümberpaigutamise kohta küsige teavet
edasimüüjalt. Seadme eemaldamine nõuab tehnilisi teadmisi.

20 Toote kasutuselt
kõrvaldamine

Seade kasutab fluorosüsivesinikke. Selle seadme utiliseerimiseks
pöörduge oma edasimüüja poole.



20 Toote kasutuselt kõrvaldamine

Paigaldaja ja kasutaja teatmik

67
SERHQ020~032BAW1 + SEHVX20~64BAW
Kaheosaline õhkjahutusega veejahuti
4P508020-1B – 2018.04

MÄRKUS

ÄRGE PÜÜDKE süsteemi ise lahti võtta, süsteemi
lahtivõtmisel, külmaaine, õli ja muude osade käsitsemisel
TULEB JÄRGIDA kehtestatud eeskirju. Seadmeid PEAB
kasutusest kõrvaldamisel käitlema spetsialiseeritud
ettevõttes taaskasutuseks, ringluseks ning taastamiseks.
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21 Sõnastik
Edasimüüja

Toote levitaja.

Volitatud paigaldaja
Tehniliste oskustega isik, kes on volitatud toodet
paigaldama.

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.

Paigaldise elektritoide
Varustus, mis pole toodetud Daikin poolt, tohib selle
seadmega koos kasutada siis, kui on järgitud kaasneva
dokumentatsiooni nõudeid.
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