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1 Info kasutusjuhiste kohta

1.1 Info käesoleva dokumendi kohta

Sihtrühm

Volitatud paigaldajad

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

HOIATUS
Veenduge, et paigaldamine, teenindamine, hooldamine ja remontimine ning
kasutatavad materjalid vastavad Daikin juhistele ja nimetatud toiminguid teevad vaid
pädevad töötajad. Euroopas ja piirkondades, kus kehtivad IEC standardid on
rakendatavaks standardiks EN/IEC 60335-2-40.

Juhendikomplekt

Käesolev juhend on osa dokumendikomplektist. Täiskomplekt koosneb:

▪ Ohutuse üldeeskirjad.
- Ohutuseeskirjad, mis tuleb enne paigaldamist läbi lugeda

- Vorming: Paberdokument (siseseadme pakkekastis)

▪ Paigaldusjuhend.
- Paigaldusjuhised

- Vorming: Paberdokument (antakse üle koos komplektiga)

▪ Paigaldusjuhend.
- Paigalduskoha ettevalmistamine, head tavad, teatmelised andmed jne

- Vorming: Digitaalsed failid veebis 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 kokkuvõte on piirkondlikul Daikin veebisaidil
(avalikult kättesaadavad).

▪ Värskeimad täielikud tehnilised andmed on portaalis Daikin Business Portal
(vajalik on autentimine).

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

2.1 Info kasutusjuhiste kohta

▪ Originaaldokumendid on inglise keeles. Kõik teised keeled on tõlked.

▪ Selles juhises kirjeldatud ettevaatusabinõudes käsitletakse väga olulisi teemasid;
järgige neid hoolikalt.

▪ Süsteemi tohib paigaldada ja paigaldusjuhises ning paigaldaja teatmikus
kirjeldatud toiminguid teha AINULT selleks volitatud paigaldaja.

2.1.1 Hoiatuste ja sümbolite tähendus

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

OHT: ELEKTRILÖÖGI OHT
See sümbol tähistab olukorda, mis võib lõppeda elektrilöögiga.

OHT: PÕLETUSE / PÕLETUSHAAVADE OHT
Viitab olukorrale, mille puhul võib tekkida oht saada üldine põletus või põletushaavad
väga madala temperatuuri või külma tõttu.

OHT: PLAHVATUSE OHT
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.

TEAVITUSTÖÖ
See sümbol tähistab kasulikke nõuandeid või lisainfot.

Kasutatud sümbolid seadmel:

Sümbol Selgitus

Enne paigaldamist lugege paigaldus- ja kasutusjuhend ning
elektripaigaldise juhised läbi.
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Sümbol Selgitus

Enne hoolduse või teeninduse alustamist lugege läbi
hooldusjuhend.

Vaadake lisateavet paigaldaja ja kasutaja teatmikust.

Seadmel on pöörlevaid osi. Olge seadme hooldamisel või
ülevaatusel ettevaatlik.

Dokumentides kasutatavad sümbolid:

Sümbol Selgitus

Näitab joonise pealkirja või viitab sellele.

Näide: "  1–3 Joonise peakiri" tähendab "Joonis 3 peatükis
1".

Näitab tabeli pealkirjale või viitab sellele.

Näide: "  1–3 Tabeli pealkiri" tähendab "Tabel 3 peatükis 1".

2.2 Paigaldajale

2.2.1 Üldine

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

OHT: PÕLETUSE / PÕLETUSHAAVADE OHT
▪ 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
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.
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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.

ETTEVAATUST
▪ ÄRGE asetage seadme peale mingeid esemeid.

▪ ÄRGE istuge, ronige või astuge seadmele.

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.

2.2.2 Paigalduskoht

▪ Jätke seadme ümber piisavalt ruumi hooldamiseks ja õhuringluse tagamiseks.

▪ Veenduge, et paigalduskoht on seadme raskuse kandmiseks piisavalt tugev.

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

▪ Veenduge, et seade oleks tasane.

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.

2.2.3 Külmaaine R744 kasutamisel

Vaadake lisateavet oma seadme paigaldusjuhendist või paigaldaja teatmikust.

MÄRKUS
Veenduge, et jahutusaine torude paigaldamisel arvestatakse kehtivate määrustega.
Euroopas kehtib standard EN378.
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MÄRKUS
Veenduge, et objekti torustik ja ühendused EI PÕHJUSTA seadmetele mehaanilisi
pingeid.

HOIATUS
ÄRGE rõhustage toodet testide ajal KUNAGI maksimaalset lubatud rõhku (nagu
toodud seadme nimeplaadil) ületava rõhuga.

HOIATUS
Külmaaine lekke korral võtke asjakohaseid meetmeid. Kui külmaaine lekib, õhustage
piirkond viivitamatult. Võimalikud riskid on järgmised.

▪ Süsihappegaasi mürgitus

▪ Lämbumine

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 pole hapnikku. Külmaainet tohib laadida AINULT pärast
lekketesti tulemuste heakskiitmist ja vaakumkuivatamist.

Võimalik tagajärg: Kompressori isesüttimine või plahvatus, mis on tingitud hapniku
sattumisest selle sisemusse.

ETTEVAATUST
Vaakumeeritud süsteem on allapoole kolmikpunkti. Jäätumise vältimiseks tuleb R744
laadimist alustada aurustunud olekus. Kui kolmikpunkt on saavutatud (absoluutrõhk
on 5,2 bar või manomeetriline rõhk on 4,2 bar), võite jätkata laadimist vedelas olekus
külmaainega R744.

▪ Kui on vaja teha ümberlaadimine, juhinduge seadme tehasesildist. Sellel on kirjas
külmaaine tüüp ja vajalik kogus.

▪ Seade on tehases jahutusainega täidetud ning sõltuvalt toru suurusest ja torude
pikkustest võivad mõned süsteemid vajada täiendavat jahutusaine lisamist.

▪ Kasutage ainult külmaainet R744 (CO2). Muud ained võivad põhjustada plahvatusi
ja õnnetusi.

▪ ÄRGE laadige külmaainet otse gaasitorustikust. Vedeliku rõhk võib põhjustada
kompressori töös hälbeid.

▪ Kasutada tohib vaid süsteemis kasutatava külmaaine tüübile sobivaid tööriistu,
sellega on tagatud rõhu püsimine ja võõrosakeste sattumine süsteemi.

▪ Avage külmaaine ballooni kraan aeglaselt.
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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.

2.2.4 Elektriline

OHT: ELEKTRILÖÖGI OHT
▪ Lülitage VÄLJA kõik toiteahelad, enne kui eemaldate karbi kaane, ühendate

juhtmeid või puudutate elektrilisi osi.

▪ Enne teenindamise alustamist ühendage toide lahti rohkem kui 10  minutiks ja
mõõtke pinge toiteahela kondensaatori klemmidel või elektrilistel osadel. Pinge
PEAB olema alla 50  V  DC, enne kui te võite elektrilisi osi puudutada. Klemmide
asukohti vaadake elektriskeemilt.

▪ ÄRGE puudutage elektrilisi osi niiskete kätega.

▪ ÄRGE jätke seadet järelevalveta, kui teenindusava kaas 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.

ETTEVAATUST
▪ Toiteallika ühendamisel: ühendage esmalt maanduskaabel ja seejärel voolu

kandvad ühendused.

▪ Toiteallika lahti ühendamisel: ühendage esimesena lahti voolu kandvad kaablid ja
seejärel maandusühendus.

▪ Toiteallika pingevähendaja ja riviklemmi vahelise juhi pikkus PEAB olema selline,
et voolu kandvad juhtmed oleksid pinguldatud enne maandusjuhet, kui
toiteallikas tõmmatakse pingevähendajast lahti.
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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.

Segamise vältimiseks paigadage toitekaablid teleritest või raadiotest vähemalt
1  meetri kaugusele. 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
AINUS rakendatav toide on kolmefaasiline ning 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.
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3 Ohutuse erijuhised paigaldajale
Järgige alati järgmisi ohutusjuhiseid ja -eeskirju.

Seadme paigaldamine (vaadake jaotist "6 Seadme paigaldamine" [4 16])

HOIATUS
Paigaldustööd peab tegema pädev töötaja, materjalide valik ja paigaldusviis peab
vastama kohaldatavatele õigusaktidele. Euroopas on rakendatavaks standardiks
EN378.

HOIATUS
▪ Veenduge, et on võetud kõik vajalikud meetmed külmaaine lekkimise puhuks,

vastavalt standardile EN378 (vaadake jaotist "6.1.2  Täiendavad nõuded
paigalduskohale CO₂-külmaine kasutamisel" [4 18]).

▪ Veenduge, et on paigaldatud CO2-külmaaine lekketuvasti (pole komplektis) igasse
ruumi, milles on külmaine torustik, õhukonditsioneerid, külmletid või
külmaventilaatorid ja ja aktiveerige külmaaine lekke tuvastamise funktsioon
(vaadake juhiseid siseseadme paigaldusjuhendist).

HOIATUS
Veenduge, et paigaldamine, teenindamine, hooldamine ja remontimine ning
kasutatavad materjalid vastavad Daikin juhistele ja nimetatud toiminguid teevad vaid
pädevad töötajad. Euroopas ja piirkondades, kus kehtivad IEC standardid on
rakendatavaks standardiks EN/IEC 60335-2-40.

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

Nii sise- kui välisseade on ette nähtud paigaldamiseks kaubanduse ja kergetööstuse
keskkonda.

Külmaaine torustiku paigaldamine (vaadake jaotist "7 Torude
paigaldamine" [4 21])

ETTEVAATUST
Paigaldage külmaaine torustik ja koosteosad kohtadesse, kus neil ei teki kokkupuudet
ühegi ainega, mis võib külmaainet sisaldavaid koosteosi söövitada, välja arvatud juhul
kui koosteosad on tehtud materjalidest, mis on sööbimiskindlad või mis on piisavalt
kaitstud sööbimise eest.

HOIATUS
▪ Kasutage torustikku K65 kõrge rõhuga rakendustes, milles on rõhk 120  bar või

90 bar, olenevalt nende asukohast süsteemis.

▪ Kasutage ühendusliitmikke K65, mis on heaks kiidetud töörõhul 120  bar või
90 bar, olenevalt nende asukohast süsteemis.

▪ Torude ühendamiseks tohib kasutada AINULT JOOTMIST. Muud tüüpi ühendused
pole lubatud.

▪ Torusid EI TOHI LAIENDADA.
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ETTEVAATUST
ÄRGE PAINUTAGE kõrgsurvetorustikke! Painutamine võib toru seina paksust
vähendada ja sellega torustikku nõrgendada. ALATI KASUTAGE LIITMIKKE K65.

Elektrisüsteemi paigaldamine (vaadake jaotist "8 Elektripaigaldus" [4 26])

HOIATUS
Kasutage elektritoite kaablitena ALATI mitmesoonelisi kaableid.

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
▪ Kui elektritoiteliinis neutraaljuhe puudub või on valesti ühendatud, võivad

seadmed kahjustada saada.

▪ Tagage nõuetekohane maandus. ÄRGE ÜHENDAGE maandusklemmi torude külge
ega liigpingepiiriku või telefoniliini maandusjuhtme külge. Puudulik maandus võib
tingida elektrilöögi.

▪ Paigaldage sulavkaitsmed ja kaitselülitid vastavad nõuetele.

▪ Kinnitage elektrijuhtmestik kaablisidemetega, nii see ei puuduta teravaid servi või
torustikku, eriti oluline on see kõrgsurvetorustike juures.

▪ Kasutage komplektis olevaid kaableid (siseseadme pakkekastis) ja veenduge, et
klemmliistudele ega juhtmetele ei mõju mehaanilisi pingeid. Ebaõiged liitmikud
või ebakohane juhtmete kaitsmine võib põhjustada ülekuumenemist, elektrilööke
või tulekahju.

▪ ÄRGE KASUTAGE teibitud juhtmeid, kokkukeeratud juhtmeid, pikendusjuhtmeid
ega tähtühendust. See võib põhjustada ülekuumenemise, elektrilöögi või
tulekahju.

HOIATUS
Kasutage kõiki pooluseid lahutavaid lahklüliteid, millel on kontktpunktide vahe
vähemalt 3 mm, et tagada III kategooria ülekoormusel täielik lahtiühendamine.

HOIATUS
Kui toitejuhe on vigastatud, siis TULEB see ohutuse tagamiseks lasta asendada tootja,
tema hooldusettevõtte või samaväärse hooldaja poolt, et ohtu vältida.
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HOIATUS
Hoidke sidejuhtmestik eemale vasktorudest, millel pole soojusisolatsiooni, sest
sellised torud kuumenevad kõrge temperatuurini.

Esmakäivitus (vaadake jaotist "9 Kasutuselevõtt" [4 31])

HOIATUS
Kontrollige pärast siseseadme, seadme BEV2 ja välisseadme paigaldamist, et
teenindusluuk on suletud.
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4 Info karbi kohta
MÄRKUS
Enne paigaldamist kontrollige pakendit ja osi kahjustuste suhtes. Veenduge, et kõik
esemed oleksid kaasas.

4.1 Seadme lahtipakkimine ja tõstmine

Seadme tõstmiseks kasutage pehmeid silmustroppe, trossidega tõstmisel kaitske
seadet kaitsekatetega, et vältida seadme vigastamist ja kriimustamist.

1 Tõstmisel kasutage tõsteaasasid, ärge laske teistele osadele mõjuda mingitel
jõududel, eriti õrn on külmaaine torustik, dreenimistorustik ja plastosad.

1 2

4.2 Tarvikute väljavõtmine

4× 2×6×1×
b c da

a Seadme BEV paigaldusjuhend
b Kinnitusvits (lühike)
c Kinnitusvits (pikk)
d Paigaldatav isolatsioon
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5 Seadme teave
TEAVITUSTÖÖ
Seadmel BEV2 on selline ruumis asuv seade, milles on erandlikult välised paisuklapid.
Need on kohustuslik paigaldada seadmetele mis kasutavad CO₂-külmaainet, vaadake
lisateavet kombinatsioonide kohta Daikini kataloogist.

5.1 Süsteemiosade asetuse skeem

TEAVITUSTÖÖ
Järgmine illustratsioon on näide ja EI pruugi olla vastavuses teie süsteemi
paigutusega.

ab

f f

d

e

c

g
i

j

k

l

i

m

j

k

l

m

h

a Välisseadme põhiplokk (LRYEN10*)
b Capacity up seade (LRNUN5*)
c Sideplokk (BRR9B1V1)
d Seade BEV2
e Õhu konditsioneerimise siseseade
f Jahutuse siseseade (vitriin)
g Jahutuse siseseade (puhur)
h Kaitseklapp
i CO2 juhtpaneel
j CO2 tuvasti
k CO2 häireseade
l CO2 ventilaator

m Sulgeventiil
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TEAVITUSTÖÖ
▪ Siseseadme ja ploki BEV2 maksimaalne vahekaugus sõltub juurdekuuluvatest

side- ja toitekaablite pikkusest.

▪ Veenduge, et seadmed on paigaldatud nii, et kaablid ulatuvad mõlemale
klemmplaadile.

▪ Suurim paigalduskõrguste vahe kõrgeima siseseadme ja BEV2 vahel on ≤0,5 m.

5.2 Ühilduvus

BEV2 seadet BEV2N112A7V1B võib kasutada koos järgmiste siseseadmetega:

▪ FXFN50A2VEB

▪ FXFN71A2VEB

▪ FXFN112A2VEB

Ühilduvate seadmete täielik loetelu on valikvariantide loendis.
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6 Seadme paigaldamine
HOIATUS
Paigaldustööd peab tegema pädev töötaja, materjalide valik ja paigaldusviis peab
vastama kohaldatavatele õigusaktidele. Euroopas on rakendatavaks standardiks
EN378.

HOIATUS
▪ Veenduge, et on võetud kõik vajalikud meetmed külmaaine lekkimise puhuks,

vastavalt standardile EN378 (vaadake jaotist "6.1.2  Täiendavad nõuded
paigalduskohale CO₂-külmaine kasutamisel" [4 18]).

▪ Veenduge, et on paigaldatud CO2-külmaaine lekketuvasti (pole komplektis) igasse
ruumi, milles on külmaine torustik, õhukonditsioneerid, külmletid või
külmaventilaatorid ja ja aktiveerige külmaaine lekke tuvastamise funktsioon
(vaadake juhiseid siseseadme paigaldusjuhendist).

Peatüki sisu
6.1 Paigalduskoha ettevalmistus .................................................................................................................................................. 16

6.1.1 Nõuded seadme paigalduskohale.......................................................................................................................... 16
6.1.2 Täiendavad nõuded paigalduskohale CO₂-külmaine kasutamisel......................................................................... 18

6.2 Seadme paigaldamine ............................................................................................................................................................ 18
6.2.1 Paigaldusjuhised..................................................................................................................................................... 18
6.2.2 Seadme paigaldamine............................................................................................................................................ 19

6.1 Paigalduskoha ettevalmistus

Valige paigalduskoht, kus on piisavalt ruumi seadme sisse ja välja kandmiseks.

Ärge kasutage seadme puhastamiseks orgaanilisi lahusteid näiteks värvivedeldit või
siloksaani.

ÄRGE paigaldage seadet kohtadesse, mida kasutatakse tihti töökohana. Kui tehakse
ehitustöid, mille puhul eraldub palju tolmu (nt tehakse lihvimistöid), TULEB seade
kinni katta.

6.1.1 Nõuded seadme paigalduskohale

TEAVITUSTÖÖ
Järgige paigalduskohal kehtivaid üldisi nõudeid. Vaadake juhendit ""2  Üldised
ettevaatusabinõud" [4 4]".

TEAVITUSTÖÖ
Helirõhutase on madalam kui 70 dBA.

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

Nii sise- kui välisseade on ette nähtud paigaldamiseks kaubanduse ja kergetööstuse
keskkonda.
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MÄRKUS
See on A-klassi toode. Majapidamiskeskkonnas võib see toode põhjustada
raadiohäireid, mille puhul võib kasutajal olla kohustus rakendada piisavaid meetmeid.

MÄRKUS
Selles kasutusjuhendis kirjeldatud seade võib põhjustada elektrilist müra, mis on
tekitatud raadiosagedusliku kiirguse poolt. Seadme konstruktsioon vastab nõuetele,
mis on välja kehtestatud kaitseks selliste häiringute eest mõistlikul tasemel. Kuid siiski
täielik garantii puudub, et selliseid häireid teatud paigaldises esineda EI VÕIKS.

Seetõttu on soovitatav paigaldada seade ja elektrijuhtmed sellisel moel, et need jääks
piisavalt kaugele stereosüteemidest, arvutitest jne.

Kohtades, kus vastuvõtusignaal on nõrk, hoidke vahekaugust 1  m või rohkem, et
vältida teiste seadmete poolt põhjustatud elektromagnetilisi häireid ja paigaldage
toite ja side juhtmed torude sisse.

ÄRGE paigaldage seadet järgmistesse kohtadesse:

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

▪ Müra suhtes tundlikud piirkonnad (nt magamistoa lähedal), et töötava seadme
tekitatud müra ei oleks häiriv.

Seadet EI ole soovitatav paigaldada järgmistesse asukohtadesse, sest see võib
lühendada seadme tööaega:

▪ kui voolupinge kõigub palju;

▪ sõidukites või laevades;

▪ kui keskkonnas on happelised või aluselised aurud.

▪ Laesoojustus. Kui laes tõuseb temperatuur üle 30°C ja suhteline niiskus üle 80%
või kui värske õhk suundub lakke, siis on vaja lagi täiendavalt soojustada
(polüetüleenvahuga, mille paksus on vähemalt 10 mm).

▪ Lae kandevõime. Kontrollige, kas laekonstruktsioon on seadme jaoks piisava
kandevõimega. Kui lagi pole piisavalt tugev, siis tuleb see enne seadme
paigaldamist tugevdada.

- Olemasoleva lae korral kasutage ankruid.

- Ehitatava lae korral kasutage süviskorpuseid, süvistatud ankurdust ja projektis
ettenähtud paigaldusosi.

▪ Vahekaugused. Järgige järgmisi nõudeid:

(mm)

≥250≥250

≥5
0

≥6
5

a b

a Välisseadme poolne
b Siseseadme poolne

▪ Teenindusruum. Paigaldage juhtploki poolsele küljele teenindusluuk.
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45
0 30

0

450 (mm)

b

c

a

a Juhtplokk
b Teenindusruum
c Teenindusluuk

TEAVITUSTÖÖ
▪ Siseseadme ja ploki BEV2 maksimaalne vahekaugus sõltub juurdekuuluvatest

side- ja toitekaablite pikkusest.

▪ Veenduge, et seadmed on paigaldatud nii, et kaablid ulatuvad mõlemale
klemmplaadile.

▪ Suurim paigalduskõrguste vahe kõrgeima siseseadme ja BEV2 vahel on ≤0,5 m.

6.1.2 Täiendavad nõuded paigalduskohale CO₂-külmaine kasutamisel

TEAVITUSTÖÖ
Seadmetele, milles kasutatakse külmaainet R744, rakenduvad täiendavad
paigalduskoha nõuded. Lisateavet vaadake siseseadme käsiraamatust või
paigaldusjuhendist.

6.2 Seadme paigaldamine

6.2.1 Paigaldusjuhised

▪ Seadme ruumiline paigutus. Paigaldage seade seadme külgedel olevata kleebise
"TO ODU" (suund välisseadme poole) ja kleebise "TO IDU" (suund siseseadme
poole) järgi.

TO ODU TO IDU

TO ODU Paigaldage see külg suunaga välisseadme poole.
TO IDU Paigaldage see külg suunaga siseseadme poole.

▪ Vardad seadme riputamiseks. Kasutage paigaldamiseks keermestatud vardaid
M8 või M10. Kinnitage riputusklamber riputusvarda külge. Kinnitamisel kasutage
mutreid ja seibe riputite üla- ja alosas.
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a: 428 a: 219

a Riputusvarda samm

▪ Riputusklamber. Ühendustorustik tuleb seadme juures kinnitada riputitele
1  meetri kaugusel seadmest. Vältige liigse kaalu rakendumist riputitele, muidu
võib seade alla kukkuda ja põhjustada kehavigastusi.

≤1 m ≤1 m

a

b

e

c
d

a Seade
b Ankur
c Pikk mutter või talrep
d Riputusvarras
e Riputuskonks

6.2.2 Seadme paigaldamine

Juhtploki asukoha muutmine

Eeltingimus: Juhtplokki asukohta võib vajaduse korral muuta.

180°

21

4, 7

3, 8

6
9 10

a b

c

d
b a

5

5

b e e eb ef f f f

a Juhtpuldi kaas
b Juhtplokk
c Ülapaneel
d Mähise kate
e Juhtmeklamber
f Kaablivits

1 Eemaldage juhtploki kaas (2 kruvi).
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2 Eemaldage juhtplokk (2 kruvi).

3 Eemaldage ülapaneel (4 kruvi).

4 Eemaldage mähise kate (1 kruvi).

5 Muutke korpuse ja juhtploki vahelise juhtme (magnetklapp) väljundsuund.

6 Pöörake mähise kate ja ülapaneel 180°.

7 Pange oma kohale tagasi mähise kate (1 kruvi).

8 Pange oma kohale tagasi ülapaneel (4 kruvi).

9 Pange oma uuele kohale juhtplokk (2 kruvi).

10 Pange oma uuele kohale juhtploki kate.

Kinnitage siseseade riputuspoltide külge

1 Kinnitage riputuskonksud riputusvarda külge. Kasutada tuleb järgmisi
kinniteid:

▪ 3 mutrit (M8/M10) 4 asukohas;

▪ 2 seibi (mutrile M8: välisläbimõõt 24~28  mm, mutrile M10: välisläbimõõt
30~34 mm) 4 asukohas.

(mm)

a1

c e

10
~1

5

b
b

a2
d

a1 Mutter (pole komplektis)
a2 Kontramutter (pole komplektis)

b Seib (pole komplektis)
c Riputuskonks
d Riputusvarras (pole komplektis)
e Seade
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7 Torude paigaldamine
Peatüki sisu

7.1 Külmaaine torustiku ettevalmistus......................................................................................................................................... 21
7.1.1 Nõuded külmaaine torustikule .............................................................................................................................. 21
7.1.2 Külmaaine torustiku isolatsioon............................................................................................................................. 22

7.2 Külmaaine torustiku ühendamine.......................................................................................................................................... 22
7.2.1 Külmaaine torustiku ühendamine.......................................................................................................................... 22
7.2.2 Ettevaatusabinõud külmaaine torustiku ühendamisel.......................................................................................... 23
7.2.3 Juhised külmaaine torustiku ühendamisel ............................................................................................................ 24
7.2.4 Jahutusaine torude ühendamiseks siseseadmega ................................................................................................ 24

7.1 Külmaaine torustiku ettevalmistus

7.1.1 Nõuded külmaaine torustikule

TEAVITUSTÖÖ
Vaadake ettevaatusabinõusid ja nõudeid jaotisest "2  Üldised
ettevaatusabinõud" [4 4].

MÄRKUS
Külmaaine R744 vajab ranget tähelepanu, et hoida süsteem puhas, kuiv ja lekkevaba.

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

▪ Tihedus: R744 ei sisalda klooriühendeid, ei hävita osoonikihti ega vähenda maa
atmosfääri kaitsevõimet ohtliku ultravioletkiirguse eest. R744 võib kaasa aidata
kasvuhooneefekti tekkimisele kui see atmosfääri lastakse. Seetõttu pöörake erilist
tähelepanu paigaldise lekete kontrollimisele.

MÄRKUS
Torustik ja teised rõhu all olevad osad peavad taluma külmaainet ja õli. Kasutage
kõrge rõhuga rakendustes, milles on konditsioneerimise poolel rõhk 120  bar ja
jahutuse poolel 90 bar, K65 vask-teras torude süsteemi.

MÄRKUS
MITTE MINGIL JUHUL ÄRGE KASUTAGE standardvoolikuid ja manomeetreid. Kasutage
AINULT neid materjale ja seadmeid, mis on ette nähtud külmaainele R744.

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

MÄRKUS
Kui on vaja objektitorustikule paigaldada sulgeventiile, siis PEAB PAIGALDAJA
PAIGALDAMA rõhule töötava kaitseklapi järgmistele torustikele.

▪ Välisseadmest kuni jahutuse siseseadmeteni – vedelikutorustikule

▪ Välisseadmest kuni õhukonditsioneerimise siseseadmeteni – vedelikutorustikule
JA gaasitorustikele
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Külmaaine torustiku läbimõõt
Torustiku välisläbimõõt (mm)

2× Ø9,5

Külmaaine torustike materjal
▪ Torustiku materjal. K65 vask-teras sulam (CuFe2P), maksimaalne töörõhk =

120 bar

▪ Torustiku termotöötlusklass ja seina paksus.
Välisläbimõõt (Ø) Termotöötlusklass Paksus (t)(a)

9,5 mm (3/8") R420

(tõmmatud)

≥0,65 mm
t

Ø

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

7.1.2 Külmaaine torustiku isolatsioon

▪ Kasutage isolatsioonimaterjalina polüetüleenvahtu:

- soojusjuhtivustegur 0,041 kuni 0,052  W/mK (0,035 kuni 0,045 kcal/mh°C)

- kuumustaluvusega vähemalt 120 °C

▪ Isolatsiooni paksus

Toru välisläbimõõt (Øp) Isolatsiooni siseläbimõõt
(Øi)

Isolatsiooni paksus (t)

9,5 mm (3/8") 10~14 mm ≥10 mm

ØiØi

t
ØpØp

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.

7.2 Külmaaine torustiku ühendamine

7.2.1 Külmaaine torustiku ühendamine

Enne külmaaine torustiku ühendamist

Kontrollige, et välis- ja siseseade on paigaldatud.

Tüüpiline töövoog

Külmaaine torustiku paigaldamise toimingud on järgmised.

▪ Külmaaine torustiku ühendamine siseseadmele

▪ Külmaaine torustiku ühendamine välisseadmele.

▪ Külmaaine torustiku isoleerimine.
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▪ Juhinduge vastavatest juhistest järgmistel töödel.

- torude painutamine,

- Jootmine.

- Sulgekraanide kasutamine.

7.2.2 Ettevaatusabinõud külmaaine torustiku ühendamisel

TEAVITUSTÖÖ
Vaadake ettevaatusabinõusid ja nõudeid järgmistest peatükkidest:

▪ "2 Üldised ettevaatusabinõud" [4 4]

▪ "7.1 Külmaaine torustiku ettevalmistus" [4 21]

OHT: PÕLETUSE / PÕLETUSHAAVADE OHT

ETTEVAATUST
ÄRGE PAINUTAGE kõrgsurvetorustikke! Painutamine võib toru seina paksust
vähendada ja sellega torustikku nõrgendada. ALATI KASUTAGE LIITMIKKE K65.

MÄRKUS
Rakendage külmaaine torustiku paigaldamisel järgmisi abinõusid.

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

▪ Kasutage lisamiseks ainult külmaainet R744 (CO₂).

▪ Kasutage vaid neid paigaldusvahendeid (nt kollektori manomeeter), mida on
kasutatud R744 (CO₂) paigaldistes ja mis taluvad rõhku ning mille kasutamisel on
välditud võõrosakeste (nt mineraalõlid ja niiskus) süsteemi sattumine.

▪ ÄRGE JÄTKE torustikke järelevalveta. Kui lõpetate töö 1  kuu jooksul, teipige
toruotsad või pigistage otsad kokku (vaadake järgmist joonist). Väljas asuvad
toruotsad tuleb kokku pigistada vaatamata sellele, millal te tööd jätkate.

▪ Olge vasktorude seinast läbilükkamisel ettevaatlik (vaadake allolevat joonist).
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7.2.3 Juhised külmaaine torustiku ühendamisel

▪ Jootmise korral 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 (CuP279, CuP281, või CuP284:DIN EN ISO
17672), 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.

▪ Jootmise ajal kaitske ümberkaudseid pindasid (näiteks isolatsioonivaht) jootmisel
tekkiva kuumuse eest.

7.2.4 Jahutusaine torude ühendamiseks siseseadmega

ETTEVAATUST
Paigaldage külmaaine torustik ja koosteosad kohtadesse, kus neil ei teki kokkupuudet
ühegi ainega, mis võib külmaainet sisaldavaid koosteosi söövitada, välja arvatud juhul
kui koosteosad on tehtud materjalidest, mis on sööbimiskindlad või mis on piisavalt
kaitstud sööbimise eest.

▪ Torustiku pikkus. Püüdke paigaldada külmaaine torustik võimalikult lühike.

▪ Siseseseadme ühendusnäide

a
b

c

d
e

a Välisseade
b Seade BEV2
c Gaasilise külmaaine torustik
d Vedela külmaaine torustik
e Siseseade

TEAVITUSTÖÖ
▪ Seadmele BEV2 võib ühendada vaid 1 siseseadme.

▪ Selles peatükis on vaid BEV2 kohta käivad paigaldusjuhised. Sise- ja välisseadme
ühendustoimingute juhiseid vaadake välis- ja siseseadme paigaldusjuhenditest.
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HOIATUS
▪ Kasutage torustikku K65 kõrge rõhuga rakendustes, milles on rõhk 120  bar või

90 bar, olenevalt nende asukohast süsteemis.

▪ Kasutage ühendusliitmikke K65, mis on heaks kiidetud töörõhul 120  bar või
90 bar, olenevalt nende asukohast süsteemis.

▪ Torude ühendamiseks tohib kasutada AINULT JOOTMIST. Muud tüüpi ühendused
pole lubatud.

▪ Torusid EI TOHI LAIENDADA.

1 Ühendage objektitorustik BEV2 torustikuga küljelt.

2 Ühendage külmaaine torustik seadmele ainult joodetud liitmike abil.

MÄRKUS
Jootmisel katke seadmel olev soojusisolatsioon (a) kinni niiske lapiga ja veenduge, et
temperatuur ei ületa 200°C.

a

dcb e

a Seade BEV2
b Torustik BEV2 küljel
c Seadme isolatsioon
d Joodetud liitmik
e Objektitorustik

3 Isoleerige BEV2 külmaaine torustik järgmiselt.
b

3

a c de f abb b ce

2 1

31 2

a Isolatsioon (pole komplektis)
b Kinnitusvitsad (lisatarvik)
c Isolatsiooni tükid (lisatarvik)
d Joodetud liitmik
e Külmaaine toruotsak (seadme küljes)
f Seade

1 Keerake isoleerkatete liitekohad üles.
2 Kinnitage seade aluse külge.
3 Tõmmake isolatsioonikatete kinnitusvitsad kinni.

a

a Suunake isolatsiooniümbrise (komplektis) liitekohta üles.

MÄRKUS
Kontrollige, et külmaaine torustik on täielikult isoleeritud. Isoleerimata osadele
kondenseerub õhus olev veeaur.
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8 Elektripaigaldus
MÄRKUS
See on A-klassi toode. Majapidamiskeskkonnas võib see toode põhjustada
raadiohäireid, mille puhul võib kasutajal olla kohustus rakendada piisavaid meetmeid.

Peatüki sisu
8.1 Teave elektrijuhtmestiku ühendamise kohta......................................................................................................................... 26

8.1.1 Ettevaatusabinõud elektrijuhtmete ühendamisel................................................................................................. 26
8.1.2 Juhised elektrijuhtmestiku ühendamiseks............................................................................................................. 27

8.2 Elektrijuhtmestiku ühendamine seadmele BEV2................................................................................................................... 28

8.1 Teave elektrijuhtmestiku ühendamise kohta

Enne elektrijuhtmestiku ühendamist

Veenduge, et külmaaine torustik on ühendatud ja kontrollitud.

Tüüpiline töövoog

Elektrijuhtmestiku ühendamine koosneb tavaliselt järgmistest etappidest:
1 Kontrollige, et toitesüsteemi pinge vastab seadme elektritoite andmetele.
2 Välisseadme elektrijuhtmestiku ühendamine.
3 Siseseadme elektrijuhtmestiku ühendamine.
4 Elektrijuhtmestiku ühendamine seadmele BEV2.
5 Elektritoite ühendamine.

8.1.1 Ettevaatusabinõud elektrijuhtmete ühendamisel

OHT: ELEKTRILÖÖGI OHT

HOIATUS
Kasutage elektritoite kaablitena ALATI mitmesoonelisi kaableid.

TEAVITUSTÖÖ
Vaadake ettevaatusabinõusid ja nõudeid jaotisest "2  Üldised
ettevaatusabinõud" [4 4].

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.
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HOIATUS
▪ Kui elektritoiteliinis neutraaljuhe puudub või on valesti ühendatud, võivad

seadmed kahjustada saada.

▪ Tagage nõuetekohane maandus. ÄRGE ÜHENDAGE maandusklemmi torude külge
ega liigpingepiiriku või telefoniliini maandusjuhtme külge. Puudulik maandus võib
tingida elektrilöögi.

▪ Paigaldage sulavkaitsmed ja kaitselülitid vastavad nõuetele.

▪ Kinnitage elektrijuhtmestik kaablisidemetega, nii see ei puuduta teravaid servi või
torustikku, eriti oluline on see kõrgsurvetorustike juures.

▪ Kasutage komplektis olevaid kaableid (siseseadme pakkekastis) ja veenduge, et
klemmliistudele ega juhtmetele ei mõju mehaanilisi pingeid. Ebaõiged liitmikud
või ebakohane juhtmete kaitsmine võib põhjustada ülekuumenemist, elektrilööke
või tulekahju.

▪ ÄRGE KASUTAGE teibitud juhtmeid, kokkukeeratud juhtmeid, pikendusjuhtmeid
ega tähtühendust. See võib põhjustada ülekuumenemise, elektrilöögi või
tulekahju.

Siseseadmel võivad olla järgmised sümbolid.

Sümbol Selgitus

Enne teenindamise mõõtke pinge toiteahela kondensaatori
klemmidel või elektrilistel osadel.

HOIATUS
Kasutage kõiki pooluseid lahutavaid lahklüliteid, millel on kontktpunktide vahe
vähemalt 3 mm, et tagada III kategooria ülekoormusel täielik lahtiühendamine.

HOIATUS
Kui toitejuhe on vigastatud, siis TULEB see ohutuse tagamiseks lasta asendada tootja,
tema hooldusettevõtte või samaväärse hooldaja poolt, et ohtu vältida.

HOIATUS
Hoidke sidejuhtmestik eemale vasktorudest, millel pole soojusisolatsiooni, sest
sellised torud kuumenevad kõrge temperatuurini.

8.1.2 Juhised elektrijuhtmestiku ühendamiseks

Pidage kinni järgmistest nõuetest.

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

b a

a Kiudjuhe
b Kokkupressitav kaabliking

c
a

b

a Kokkupressitav kaabliking
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b Väljalõigatav osa
c Kaussseib

▪ Kasutage juhtmete ühendamiseks järgmisi viise.

Juhtme tüüp Paigaldusviis

Ühetraadilise soonega
juhe

c b

c

aa

A
AA´

A´

a Keeratud ühetraadilise soonega juhe

b Kruvi

c Lapikseib

Kokkukeerutatud
kiudjuhe kokkupressitava
kaablikingaga

c b ba c

a

B
B

a Klemm

b Kruvi

c Lapikseib

 Lubatud

 POLE lubatud

Pingutusmomendid

Juhtmestik Kruvi mõõt Pingutusmoment (N•m)

Toitekaabel M4 1,18~1,44

Maanduskaabel M4 1,52~1,86

▪ Maandusjuhe tõmbetõkise ja klemmliistu vahel peab olema pikem kui teised
juhtmed.

8.2 Elektrijuhtmestiku ühendamine seadmele BEV2

MÄRKUS
▪ Ühendamisel järgige elektriskeemi (komplektis, asub teenindusluugi siseseinal).

▪ Lisavarustuse ühendamise juhised on lisavarustusega kaasa antud
paigaldusjuhendis.

▪ Kontrollige, et elektrijuhtmestik EI TAKISTA teeninduskatte paigaldamist.

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

MÄRKUS
Veenduge, et toite ja andmeside juhtmestik on üksteisest eraldi. Andmeside ja toite
juhtmestik võivad ristuda, kuid EI TOHI olla paralleelsed.
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1 Eemaldage teeninduskate.

2 Ühendage andmesidekaabel.
▪ Juhtige siseseadmelt lähtuv andmesidekaabel läbi mõlema seadme raami

avade.
▪ Eemaldage ühendussild siseseadme klemmliistult X70A ja ühendage

andmesidekaabel klemmliistule X70A.
▪ Ühendage kaabel seadme BEV trükkplaadi klemmliistule X2A.
▪ Kinnitage kaabel väikeste kaablivitstega (komplekti tarvikud).

3 Elektritoite kaabli ühendamine.

▪ Juhtige siseseadmelt lähtuv toitekaabel läbi mõlema seadme raami avade.
▪ Ühendage Faston-liitmikega kaabliots siseseadme klemmliistule.
▪ Ühendage teine toitekaabli ots seadme BEV2 klemmliistule.
▪ Kinnitage kaabel väikeste kaablivitstega (komplekti tarvikud).

4 Pange teeninduskate oma kohale tagasi.

Ühendamine siseseadmega

X70A

dca b gfe

a Andmesidekaabli läbiviiguava
b Andmesidekaabel (siseseadme komplektis)
c Sild
d Klemmliist X70A
e Faston-liitmik
f Toitekaabli läbiviiguava
g Toitekaabel

Ühendamine seadmega BEV2

c ca f dd b ce cg

a Andmesidekaabel
b Toitekaabel
c Kinnitusvits (lisatarvik)
d Juhtmestiku läbiviiguava
e Klemmliist X2A
f Toitejuhtmestiku klemmliist
g Maandus
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Juhtmestiku näidisskeem

X2A
X70A

L
L

N
N

P1 P2 F1 F2 T1 T2

P1 P2

F1 F2 F1 F2

b c

d

a

NL

IN/D OUT/D
Control box

a Välisseadme juhtplokk
b Siseseade
c Seade BEV2
d Juhtpult
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9 Kasutuselevõtt
HOIATUS
Kontrollige pärast siseseadme, seadme BEV2 ja välisseadme paigaldamist, et
teenindusluuk on suletud.

TEAVITUSTÖÖ
Juhinduge süsteemi proovikäivitusel kasutusjuhendist, mis on sise- ja välisseadme
komplektis.

9.1 Esmase kasutuselevõtu eelne kontrollnimekiri

1 Pärast seadme paigaldamist kontrollige üle järgmised üksused.

2 Sulgege seade.

3 Lülitage seade sisse.
Lugege läbi kõik paigaldaja viitejuhendis esitatud paigaldusjuhised.

Paigaldamine

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

Siseseade on õigesti paigaldatud.

Välisseade on õigesti paigaldatud.

Külmaaine torustikud (gaasi ja vedelik) on õigesti paigaldatud ja soojusisolatsiooniga.

EI esine jahutusaine lekkeid.

Faase ei puudu ja need pole omavahel vahetatud.

Süsteem on korralikult maandatud ja maandusklemmid kinnitatud.

Kaitsmed ja objekti kaitseseadised on paigaldatud selle dokumendi nõuete kohaselt ja neil
POLE möödaviiguühendusi.

Toitepinge vastab seadme andmesildil olevale pingele.

Lülituskarbis PUUDUVAD lahtised ühendused või kahjustunud elektrikomponendid.

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

Sulgemiskraanid (gaas ja vedelik) on välisseadmel täielikult avatud.
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10 Toote kasutuselt kõrvaldamine
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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11 Tehnilised andmed
▪ Värskeim tehniliste andmete kokkuvõte on piirkondlikul Daikin veebisaidil

(avalikult kättesaadavad).

▪ Värskeimad täielikud tehnilised andmed on portaalis Daikin Business Portal
(vajalik on autentimine).

11.1 Elektriskeem

11.1.1 Elektriskeemi ühtsed tingmärgid

Otsitava osa ja selle numbri kohta saate teavet seadme elektriskeemilt. Osad on
nummerdatud araabia numbritega kasvavas järjekorras osade kaupa ja numbri
asemel on allolevas tabelis "*".

Sümbol Selgitus Sümbol Selgitus

Kaitselüliti Kaitsemaandus

Ühendus Kaitsemaandus (kruvi)

, Liitmik A Alaldi

Maandus Relee liitmik

Objekti juhtmestik Ühendussild

Sulavkaitse Klemmkarp

INDOOR

Siseseade Klemmliist

OUTDOOR

Välisseade Juhtmeklamber

Rikkevoolukaitselüliti

Sümbol Värvus Sümbol Värvus

BLK Must ORG Oranž

BLU Sinine PNK Roosa

BRN Pruun PRP, PPL Lilla

GRN Roheline RED Punane

GRY Hall WHT Valge

SKY BLU Taevasinine YLW Kollane

Sümbol Selgitus

A*P Trükkplaat

BS* Surunupp SEES/VÄLJAS, töölüliti

BZ, H*O Helisignaal

C* Kondensaator
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Sümbol Selgitus

AC*, CN*, E*, HA*, HE*, HL*, HN*, HR*,
MR*_A, MR*_B, S*, U, V, W, X*A,
K*R_*, NE

Ühendus, liitmik

D*, V*D Diood

DB* Dioodimoodul

DS* DIP-i lüliti

E*H Kütteseade

FU*, F*U, (andmetele, vaadake seadme
sees olevat trükkplaati)

Sulavkaitse

FG* Liitmik (šassiiühendus)

H* Juhtmeköidik

H*P, LED*, V*L Märgutuli, valgusdiood

HAP Valgusdiood (hoolduse meeldetuletus -
roheline)

HIGH VOLTAGE Kõrgepinge

IES Nutika silma andur

IPM* Arukas toitemoodul

K*R, KCR, KFR, KHuR, K*M Magnetrelee

L Faas

L* Mähise

L*R Reaktor

M* Samm-mootor

M*C Kompressori mootor

M*F Ventilaatori mootor

M*P Dreenimispumba mootor

M*S Pöördmootor

MR*, MRCW*, MRM*, MRN* Magnetrelee

N Neutraal

n=*, N=* Keerdude arv läbi ferriitsüdamiku

PAM Impulssamplituudmodulatsioon

PCB* Trükkplaat

PM* Toiteplokk

PS Impulsstoiteplokk

PTC* PTC-termistor

Q* Isoleeritud tüürelektroodiga triiak
(IGBT)

Q*C Kaitselüliti

Q*DI, KLM Rikkevoolu-kaitselüliti

Q*L Ülekoormuskaitse
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Sümbol Selgitus

Q*M Termolüliti

Q*R Rikkevoolukaitselüliti

R* Takisti

R*T Termotakisti

RC Vastuvõtja

S*C Piirlüliti

S*L Ujuklüliti

S*NG Külmaaine lekkeandur

S*NPH Rõhuandur (kõrge)

S*NPL Rõhuandur (madal)

S*PH, HPS* Rõhulüliti (kõrge)

S*PL Rõhulüliti (madal)

S*T Termostaat

S*RH Niiskuseandur

S*W, SW* Töölüliti

SA*, F1S Liigpingepiirik

SR*, WLU Signaali vastuvõtja

SS* Valikulüliti

SHEET METAL Kohtkindel klemmliistu plaat

T*R Trafo

TC, TRC Saatja

V*, R*V Varistor

V*R Dioodimoodul, isoleeritud
tüürelektroodiga triiakuga (IGBT)
toiteplokk

WRC Juhtmevaba kaugjuhtimispult

X* Klemmkarp

X*M Klemmliist (plokk)

Y*E Elektroonilise paisuklapi mähis

Y*R, Y*S Reevers-magnetklapi mähis

Z*C Ferriitsüdamik

ZF, Z*F Mürafilter
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12 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.

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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