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1 Tietoja asiakirjasta

1.1 Tietoa tästä asiakirjasta

Kohdeyleisö

Valtuutetut asentajat

TIETOJA
Tämä laite on tarkoitettu ammattilaisten ja koulutettujen käyttäjien käyttöön
liikkeissä, kevyessä teollisuudessa ja maatiloilla, sekä maallikoiden käyttöön
kaupallisissa toimissa.

VAROITUS
Varmista, että asennus, huolto, korjaus ja käytetyt materiaalit noudattavat Daikin-
ohjeita sekä sovellettavaa lainsäädäntöä ja että niitä suorittavat vain valtuutetut
henkilöt. Euroopassa ja alueilla, joissa sovelletaan IEC-standardeja, sovellettava
standardi on EN/IEC 60335-2-40.

Asiakirjasarja

Tämä asiakirja on osa asiakirjasarjaa. Asiakirjasarjaan kuuluvat:

▪ Yleiset varotoimet:
- Turvallisuusohjeita, jotka on luettava ennen asennusta

- Muoto: Paperi (sisäyksikön pakkauksessa)

▪ Asennusopas:
- Asennusohjeet

- Muoto: Paperi (toimitetaan sarjan mukana)

▪ Asentajan viiteopas:
- Asennuksen valmistelu, hyvät menettelytavat, viitetiedot…

- Muoto: Digitaaliset tiedostot osoitteessa http://www.daikineurope.com/
support-and-manuals/product-information/

Mukana toimitettujen asiakirjojen uusimmat versiot voivat olla saatavilla alueesi
Daikin-sivustolta tai jälleenmyyjän kautta.

Alkuperäinen asiakirja on laadittu englanniksi. Kaikki muut kielet ovat käännöksiä.

Tekniset tiedot

▪ Uusimpien teknisten tietojen osajoukko on saatavilla alueelliselta Daikin-
sivustolta (julkisesti käytettävissä).

▪ Uusimpien teknisten tietojen koko sarja on saatavilla Daikin Business Portal -
portaalista (todennus vaaditaan).

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

2.1 Tietoja asiakirjasta

▪ Alkuperäinen asiakirja on laadittu englanniksi. Kaikki muut kielet ovat käännöksiä.

▪ Tässä asiakirjassa olevat varotoimet käsittelevät erittäin tärkeitä aiheita. Noudata
niitä huolellisesti.

▪ Järjestelmän asennus sekä kaikki asennusoppaassa ja asentajan viiteoppaassa
kuvatut toimenpiteet TULEE suorittaa valtuutetun asentajan toimesta.

2.1.1 Varoitusten ja symbolien merkitys

VAARA
Tarkoittaa tilannetta, joka johtaa kuolemaan tai vakavaan loukkaantumiseen.

VAARA: SÄHKÖISKUN VAARA
Tarkoittaa tilannetta, joka voi johtaa sähköiskuun.

VAARA: PALOVAMMOJEN VAARA
Tarkoittaa tilannetta, joka voi johtaa palovammaan tai paleltumaan äärimmäisen
kuumien tai kylmien lämpötilojen vuoksi.

VAARA: RÄJÄHDYSVAARA
Tarkoittaa tilannetta, joka voi johtaa räjähdykseen.

VAROITUS
Tarkoittaa tilannetta, joka voi johtaa kuolemaan tai vakavaan loukkaantumiseen.

VAROITUS: TULENARKAA MATERIAALIA

HUOMAUTUS
Tarkoittaa tilannetta, joka voi johtaa lievään tai keskivaikeaan loukkaantumiseen.

HUOMIO
Tarkoittaa tilannetta, josta voi seurata laitteisto- ja omaisuusvahinkoja.

TIETOJA
Tarkoittaa hyödyllisiä vinkkejä tai lisätietoja.

Yksikössä käytetyt symbolit:

Symboli Selitys

Lue asennus- ja käyttöohje sekä johdotusohjeet ennen
asennusta.
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Symboli Selitys

Lue huolto-opas ennen kunnossapito- ja
huoltotoimenpiteiden suorittamista.

Lisätietoja on asentajan ja käyttäjän viiteoppaassa.

Yksikkö sisältää pyöriviä osia. Ole varovainen huoltaessasi tai
tarkastaessasi yksikköä.

Asiakirjoissa käytetyt symbolit:

Symboli Selitys

Ilmaisee kuvan otsikkoa tai viittausta siihen.

Esimerkki: "  1–3 Kuva otsikko" tarkoittaa "Kuva 3 luvussa
1".

Ilmaisee taulukon otsikkoa tai viittausta siihen.

Esimerkki: "  1–3 Taulukko otsikko" tarkoittaa "Kuva 3
luvussa 1".

2.2 Asentajalle

2.2.1 Yleistä

Jos ET ole varma siitä, kuinka laite asennetaan tai kuinka sitä käytetään, ota
yhteyttä jälleenmyyjään.

VAARA: PALOVAMMOJEN VAARA
▪ ÄLÄ koske kylmäaineputkistoon, vesiputkiin tai laitteen sisäosiin käytön aikana tai

heti käytön jälkeen. Ne voivat olla liian kuumia tai liian kylmiä. Anna niiden
palautua normaaliin lämpötilaan. Jos sinun on PAKKO koskea niihin, pidä
suojakäsineitä.

▪ ÄLÄ kosketa vahingossa vuotavaa kylmäainetta.

VAROITUS
Varusteiden tai lisälaitteiden vääränlainen asentaminen tai liittäminen saattaa
aiheuttaa sähköiskun, oikosulun, vuotoja, tulipalon tai muuta vahinkoa laitteelle.
Käytä VAIN lisävarusteita, oheislaitteita ja varaosia, jotka Daikin on valmistanut tai
hyväksynyt.

VAROITUS
Varmista, että asennus, testaus ja käytetyt materiaalit täyttävät sovellettavat
määräykset (Daikin-asiakirjan ohjeiden vaatimusten lisäksi).

HUOMAUTUS
Käytä riittävää henkilökohtaista suojavarustusta (suojakäsineet, turvalasit jne.) kun
asennat, suoritat kunnossapitoa tai huollat järjestelmää.

VAROITUS
Revi rikki ja heitä pois muoviset pakkauspussit, jotta etenkään lapset eivät voi leikkiä
niiden kanssa. Mahdollinen vaara: tukehtuminen.
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VAROITUS
Huolehdi siitä, että pieneläimet eivät voi käyttää yksikköä suojapaikkanaan.
Sähköosia koskettavat pieneläimet voivat aiheuttaa toimintahäiriöitä, savua tai
tulipalon.

HUOMAUTUS
ÄLÄ kosketa tuloilmakanavaa äläkä laitteen alumiinilamelleja.

HUOMAUTUS
▪ ÄLÄ aseta mitään esineitä tai laitteita yksikön päälle.

▪ ÄLÄ kiipeä yksikön päälle tai istu tai seiso sen päällä.

Sovellettavien lakisääteisten määräysten perusteella voi olla tarpeen pitää
tuotteelle huoltokirjaa, johon merkitään ainakin: huoltotiedot, korjaukset, testien
tulokset, valmiustilajaksot...

Vähintään seuraavat tiedot TÄYTYY merkitä tuotteen helposti luettavissa olevaan
paikkaan:

▪ Ohjeet järjestelmän sammuttamiseksi hätätilanteessa

▪ Palolaitoksen, poliisin ja sairaalan yhteystiedot

▪ Huoltopalvelun nimi, osoite ja puhelinnumero virka-aikana sekä päivystysnumero

Euroopassa EN378-standardissa on tarvittavat ohjeet huoltokirjaa varten.

2.2.2 Asennuspaikka

▪ Varmista, että yksikön ympärillä on riittävästi tilaa huoltoa ja ilman kiertokulkua
varten.

▪ Varmista, että asennuspaikka kestää yksikön painon ja tärinän.

▪ Varmista, että alue on hyvin tuuletettu. ÄLÄ tuki tuuletusaukkoja.

▪ Varmista, että yksikkö on vaakatasossa.

ÄLÄ asenna yksikköä seuraavanlaisiin paikkoihin:

▪ Räjähdysalttiiseen ympäristöön.

▪ Paikkaan, jossa on sähkömagneettisia aaltoja säteileviä laitteita.
Sähkömagneettiset aallot voivat häiritä ohjausjärjestelmää ja aiheuttaa laitteiston
toimintahäiriöitä.

▪ Paikkaan, jossa saattaa aiheutua tulipalo siellä esiintyvien palavien kaasujen
(esim. tinneri tai bensiini), hiilikuidun tai syttyvän aineen vuodon takia.

▪ Paikkaan, jossa muodostuu syövyttäviä kaasuja (esimerkiksi rikkihappoa).
Kupariputkien tai juotettujen osien korroosio saattaa aiheuttaa kylmäaineen
vuotamisen.

2.2.3 Kylmäaine – R744

Katso sovelluksen käyttöoppaasta tai asentajan viiteoppaasta lisätietoja.

HUOMIO
Varmista, että kylmäaineputkiston asennus täyttää sovellettavat määräykset.
Euroopassa sovellettava standardi on EN378.
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HUOMIO
Varmista, että kenttäputkisto ja liitännät EIVÄT ole rasituksen alaisia.

VAROITUS
ÄLÄ KOSKAAN paineista tuotetta koekäytön aikana korkeammalla paineella kuin
(yksikön nimikilven mukainen) suurin sallittu paine.

VAROITUS
Huolehdi riittävistä varotoimista kylmäainevuodon varalta. Jos kylmäainekaasua
pääsee vuotamaan, tuuleta alue välittömästi. Mahdollisia vaaroja:

▪ Hiilidioksidimyrkytys

▪ Tukehtuminen

HUOMIO
Kun kaikki putket on kytketty, varmista, että kaasuvuotoja ei ole. Suorita
kaasuvuotokoe typen avulla.

HUOMIO
▪ Jotta kompressori ei rikkoutuisi, ÄLÄ lisää kylmäainetta enempää kuin määritetty

määrä.

▪ Kun kylmäainejärjestelmä avataan, kylmäainetta TÄYTYY käsitellä lakisääteisten
määräysten mukaisesti.

VAROITUS
Huolehdi siitä, että kanavaan ei jää löysää. Kylmäainetta voi lisätä VASTA sitten, kun
vuototesti ja alipainekuivaus on suoritettu.

Mahdollinen seuraus: Kompressorin itsesyttyminen ja räjähtäminen, koska käynnissä
olevaan kompressoriin pääsee happea.

HUOMAUTUS
Alipaineistettu järjestelmä on kolmoispisteessä. Aloita aina täyttö R744
höyrystyneessä muodossa kiinteän jään välttämiseksi. Kun kolmoispiste saavutetaan
(5,2  bar absoluuttinen paine tai 4,2  bar manometripaine), voit jatkaa täyttämistä
R744:llä nestemäisessä tilassa.

▪ Jos lisätäyttö on tarpeen, katso tiedot yksikön nimikilvestä. kylmäaineen tyyppi ja
tarvittava määrä.

▪ Yksikkö on täytetty kylmäaineella tehtaalla ja riippuen putkien kooista ja
pituuksista kylmäainetta on lisättävä joihinkin järjestelmiin.

▪ Käytä vain R744-kylmäainetta (CO2). Muut aineet voivat aiheuttaa räjähdyksiä ja
onnettomuuksia.

▪ Älä täytä nestemäistä kylmäainetta suoraan kaasulinjasta. Nesteen puristuminen
voi aiheuttaa kompressorivian.

▪ Käytä ainoastaan järjestelmässä käytettävälle kylmäainetyypille tarkoitettuja
työkaluja, jotta varmistetaan paineenkesto ja estetään vieraiden aineiden pääsy
järjestelmään.

▪ Avaa kylmäainesylinterit hitaasti.
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HUOMAUTUS
Kun kylmäaineen lisääminen on valmis tai keskeytetään, sulje kylmäainesäiliön
venttiili heti. Jos venttiiliä EI suljeta heti, jäljellä oleva paine voi täyttää lisää
kylmäainetta. Mahdollinen seuraus: Virheellinen kylmäaineen määrä.

2.2.4 Sähköinen

VAARA: SÄHKÖISKUN VAARA
▪ KATKAISE kaikki virransyötöt ennen kytkinrasian kannen irrottamista,

sähköjohtojen kytkemistä tai sähköosien koskettamista.

▪ Irrota virransyöttö vähintään 10  minuutiksi ja mittaa jännite päävirtapiirin
kondensaattoreiden liittimistä tai sähköosista ennen huoltoa. Mitatun jännitteen
ON oltava alle 50 V DC ennen kuin voit koskea sähköosiin. Katso liittimien sijainnit
johdotuskaaviosta.

▪ ÄLÄ koske sähköosiin märillä käsillä.

▪ ÄLÄ jätä yksikköä valvomatta, kun huoltokansi on irrotettu.

VAROITUS
Jos pääkytkintä tai muuta erotuslaitetta EI ole asennettu tehtaalla, sellainen TÄYTYY
asentaa kiinteään johdotukseen niin, että se irrottaa kaikki navat ylijänniteluokan  III
ehtojen mukaisesti.

VAROITUS
▪ Käytä VAIN kuparijohtimia.

▪ Varmista, että kenttäjohdotus täyttää sovellettavat määräykset.

▪ Kenttäjohdotus TÄYTYY toteuttaa tuotteen mukana toimitetun kytkentäkaavion
mukaisesti.

▪ ÄLÄ KOSKAAN purista niputettuja kaapeleita ja varmista, että ne EIVÄT pääse
koskettamaan putkia ja teräviä reunoja. Varmista, että liitäntöihin ei kohdistu
ulkoista painetta.

▪ Asenna maajohto asianmukaisesti. ÄLÄ maadoita yksikköä vesijohtoon,
ylijännitesuojaan tai puhelimen maahan. Epätäydellinen maadoitus voi aiheuttaa
sähköiskun.

▪ Yksikön käyttö edellyttää erillistä, sille varattua virtalähdettä. ÄLÄ KOSKAAN käytä
toisen laitteen kanssa jaettua virransyöttöä.

▪ Muista asentaa kaikki tarvittavat sulakkeet tai katkaisijat.

▪ Muista asentaa maavuotosuoja. Jos näin ei tehdä, seurauksena voi olla sähköisku
tai tulipalo.

▪ Kun asennat maavuotosuojaa, varmista, että se on yhteensopiva invertterin
kanssa (sietää korkeataajuisia sähköisiä häiriöitä), jotta maavuotosuoja ei aukeaisi
tarpeettomasti.

HUOMAUTUS
▪ Virransyötön kytkentä: kytke ensin maadoitusjohto, tee vasta sen jälkeen

virroitetut kytkennät.

▪ Virransyötön irrotus: irrota ensin virroitetut kytkennät, erota vasta sitten
maadoitus.

▪ Virransyötön jännityksenpoiston ja riviliittimen välisten johdinten pituus PITÄÄ
mitoittaa niin, että virroitetut johdot pingottuvat ennen maadoitusjohtoa siinä
tapauksessa, että virransyöttö vedetään irti jännityksenpoistimesta.
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HUOMIO
Virtajohtojen kiinnittämiseen liittyvät varotoimet:

▪ ÄLÄ kytke eri paksuisia johtoja virtariviliittimeen (löysät sähköjohdot voivat
aiheuttaa liiallista kuumenemista).

▪ Kun saman paksuisia johtoja kytketään, tee se yllä olevan kuvan mukaisesti.

▪ Käytä johdotukseen siihen tarkoitettua virtajohtoa, kiinnitä johdot lujasti ja tue ne
sitten niin, ettei kytkentälevyyn kohdistu ulkoista painetta.

▪ Käytä liitinruuvien kiristämiseen sopivaa ruuvimeisseliä. Pienipäinen ruuvimeisseli
vahingoittaa päätä ja tekee kiristyksen mahdottomaksi.

▪ Liitinruuvien liikakiristys voi rikkoa ne.

Asenna virtajohdot vähintään 1 metrin päähän televisioista ja radioista häiriöiden
estämiseksi. Radioaalloista riippuen 1 metrin etäisyys EI välttämättä riitä.

VAROITUS
▪ Kun sähkötyöt on tehty, tarkista, että jokainen sähköosa ja sähköosarasiassa oleva

liitin on liitetty kunnolla.

▪ Varmista, että kaikki kannet ovat kiinni ennen kuin käynnistät yksikön.

HUOMIO
Pätee VAIN, jos virtalähde on kolmivaiheinen ja kompressorissa on ON/OFF-
käynnistysmenetelmä.

Jos vaihejärjestys voi vaihtua hetkellisen sähkökatkon jälkeen ja virta KYTKEYTYY ja
SAMMUU tuotteen ollessa käynnissä, asenna erillinen väärän vaihejärjestyksen
suojauspiiri. Tuotteen käyttö väärällä vaihejärjestyksellä voi vaurioittaa kompressoria
ja muita komponentteja.
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3 Erityiset asentajan turvallisuusohjeet
Noudata aina seuraavia turvallisuusohjeita ja -määräyksiä.

Yksikön asennus (katso "6 Yksikön asennus" [4 16])

VAROITUS
Asennus on annettava ammattilaisen tehtäväksi. Materiaalivalintojen ja asennuksen
on noudatettava soveltuvaa lainsäädäntöä. Euroopassa sovellettava standardi on
EN378.

VAROITUS
▪ Muista asentaa kaikki tarvittavat vastatoimet kylmäainevuodon varalta standardin

EN378 mukaisesti (katso "6.1.2 Asennuspaikan lisävaatimukset CO₂-kylmäainetta
varten" [4 18]).

▪ Muista asentaa CO2-vuototunnistin (hankitaan erikseen) jokaiseen huoneeseen,
jossa on kylmäaineputkia, ilmastointiyksiköitä, vitriineitä tai
puhallinkonvektoreita, ja ottaa kylmäainevuodon tunnistustoiminto käyttöön
(katso sisäyksiköiden asennusopas).

VAROITUS
Varmista, että asennus, huolto, korjaus ja käytetyt materiaalit noudattavat Daikin-
ohjeita sekä sovellettavaa lainsäädäntöä ja että niitä suorittavat vain valtuutetut
henkilöt. Euroopassa ja alueilla, joissa sovelletaan IEC-standardeja, sovellettava
standardi on EN/IEC 60335-2-40.

HUOMAUTUS
Laite EI julkisessa käytössä; asenna se suljetulle alueelle, jonne ei ole helppo päästä.

Tämä yksikkö (sekä sisä- että ulkoyksikkö) soveltuu kaupalliseen ja pienteolliseen
käyttöön.

Kylmäaineputkien asennus (katso "7 Putkiston asennus" [4 21])

HUOMAUTUS
Asenna kylmäaineputket tai -komponentit asentoon, jossa ne eivät todennäköisesti
pääse altistumaan millekään aineelle, joka voisi syövyttää kylmäainetta sisältäviä
komponentteja, ellei komponentteja ole valmistettu syöpymättömistä materiaaleista
tai suojattu asianmukaisesti syöpymiseltä.

VAROITUS
▪ Käytä K65-putkistoa korkeapainesovelluksissa, joiden työpaine on 120  bar tai

90 bar sen mukaan, missä se sijaitsee järjestelmässä.

▪ Käytä K65-liitoksia ja -liitoskappaleita, jotka on hyväksytty työpaineelle 120 bar tai
90 bar sen mukaan, missä ne sijaitsevat järjestelmässä.

▪ Putkien liittämiseen saa käyttää vain juottamista. Muuntyyppisiä liitoksia ei sallita.

▪ Putkia ei saa laajentaa.
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HUOMAUTUS
Älä koskaan taivuta korkeapaineputkia! Taivuttaminen voi pienentää putken
paksuutta ja siten heikentää putkea. Käytä aina K65-liitoskappaleita.

Sähköasennus (katso "8 Sähköasennus" [4 26])

VAROITUS
Käytä AINA monisäikeistä kaapelia virransyöttökaapelina.

VAROITUS
▪ Ammattitaitoisen sähköasentajan TÄYTYY tehdä kaikki johdotukset, ja niiden ON

täytettävä sovellettava lainsäädäntö.

▪ Tee sähköliitännät kiinteään johdotukseen.

▪ Kaikkien käytettyjen osien ja sähkötöiden ON täytettävä sovellettava
lainsäädäntö.

VAROITUS
▪ Jos virransyötöllä on puuttuva tai väärä N-vaihe, laitteisto voi rikkoutua.

▪ Suorita maadoitus oikein. ÄLÄ maadoita yksikköä vesijohtoon, ylijännitesuojaan
tai puhelimen maahan. Epätäydellinen maadoitus voi aiheuttaa sähköiskun.

▪ Asenna vaaditut sulakkeet tai virtakatkaisimet.

▪ Kiinnitä sähköjohdot nippusiteillä niin, että ne eivät kosketa teräviä reunoja tai
putkistoa etenkään korkeapainepuolella.

▪ Käytä toimitettuja kaapeleita (sisäyksikön pakkauksessa) ja varmista, että
liitäntöihin tai johtimiin ei kohdistu rasitusta. Virheelliset liitännät tai virheellinen
johtimien kiinnitys voivat aiheuttaa ylikuumenemisen, sähköiskun tai tulipalon.

▪ ÄLÄ käytä teipattuja johtoja, kerrattuja johtimia, jatkojohtoja tai liitäntää
tähtijärjestelmästä. Ne voivat aiheuttaa ylikuumenemisen, sähköiskun tai
tulipalon.

VAROITUS
Käytä kaikkien napojen irtikytkentä tyyppistä katkaisinta, jossa katkojan kärkiväli on
vähintään 3 mm ja joka tarjoaa täyden katkaisun ylijänniteluokassa III.

VAROITUS
Jos virransyöttöjohto on vaurioitunut, se TÄYTYY antaa valmistajan, huoltoedustajan
tai vastaavaan pätevän henkilön vaihdettavaksi vaaratilanteiden välttämiseksi.

VAROITUS
Pidä yhteiskytkentäjohto etäällä kupariputkista, joita ei ole lämpöeristetty, sillä nämä
putket tulevat hyvin kuumiksi.
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Käyttöönotto (katso "9 Käyttöönotto" [4 31])

VAROITUS
Varmista, että huoltokansi on suljettu, kun sisäyksikkö, BEV2-yksikkö ja ulkoyksikkö
on asennettu.
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4 Tietoja pakkauksesta
HUOMIO
Tarkista ennen asennusta pakkaus ja osat vaurioiden varalta. Varmista, että toimitus
sisältää kaikki osat.

4.1 Yksikön purkaminen pakkauksesta ja käsittely

Käytä laitteen nostamiseen pehmeästä materiaalista valmistettua nostosilmukkaa
tai suojalevyjä ja köyttä, jotta yksikkö ei vahingoittuisi tai naarmuuntuisi.

1 Nosta yksikköä riippuvista kannattimista kohdistamatta painetta muihin osiin,
etenkään kylmäaineputkiin, tyhjennysputkeen ja muihin muoviosiin.

1 2

4.2 Lisävarusteiden poistaminen

4× 2×6×1×
b c da

a BEV-yksikön asennusopas
b Nippuside (lyhyt)
c Nippuside (pitkä)
d Asennustiivisteet
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5 Tietoja yksiköstä
TIETOJA
BEV2-yksikkö on sisäyksikön laajennus, jossa on ulkoisia paisuntaventtiilejä. Se on
pakollinen eräissä CO2-kylmäainetta käyttävissä yksiköissä; katso yhdistelmät Daikin-
tuoteluettelosta.

5.1 Järjestelmän sijoittelu

TIETOJA
Seuraava kuva on esimerkki ja se EI välttämättä vastaa järjestelmäsi kaaviota.

ab

f f

d

e

c

g
i

j

k

l

i

m

j

k

l

m

h

a Pääulkoyksikkö (LRYEN10*)
b Capacity up -yksikkö (LRNUN5*)
c Tiedonsiirtorasia (BRR9B1V1)
d BEV2-yksikkö
e Sisäyksikkö ilmastointia varten
f Sisäyksikkö jäähdytystä varten (vitriini)
g Sisäyksikkö jäähdytystä varten (puhallinkonvektori)
h Varoventtiili
i CO2-ohjauspaneeli
j CO2-ilmaisin
k CO2-hälytys
l CO2-tuuletin

m Sulkuventtiili
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TIETOJA
▪ Suurin sisäyksikön ja BEV2-yksikön välinen asennusetäisyys riippuu toimitettujen

tiedonsiirto- ja virransyöttökaapelien pituudesta.

▪ Asenna yksiköt niin, että kaapelit ulottuvat kummankin yksikön liittimiin.

▪ Suurin asennuskorkeuden ero sisäyksikön ja BEV2-yksikön välillä on ≤0,5 m.

5.2 Yhteensopivuus

Yhdistä BEV2-yksikkö BEV2N112A7V1B seuraaviin sisäyksiköihin:

▪ FXFN50A2VEB

▪ FXFN71A2VEB

▪ FXFN112A2VEB

Katso täydellinen luettelo kaikista yhteensopivista yksiköistä lisävarusteluettelosta.
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6 Yksikön asennus
VAROITUS
Asennus on annettava ammattilaisen tehtäväksi. Materiaalivalintojen ja asennuksen
on noudatettava soveltuvaa lainsäädäntöä. Euroopassa sovellettava standardi on
EN378.

VAROITUS
▪ Muista asentaa kaikki tarvittavat vastatoimet kylmäainevuodon varalta standardin

EN378 mukaisesti (katso "6.1.2 Asennuspaikan lisävaatimukset CO₂-kylmäainetta
varten" [4 18]).

▪ Muista asentaa CO2-vuototunnistin (hankitaan erikseen) jokaiseen huoneeseen,
jossa on kylmäaineputkia, ilmastointiyksiköitä, vitriineitä tai
puhallinkonvektoreita, ja ottaa kylmäainevuodon tunnistustoiminto käyttöön
(katso sisäyksiköiden asennusopas).

Tässä luvussa
6.1 Asennuspaikan valmistelu ...................................................................................................................................................... 16

6.1.1 Yksikön asennuspaikan vaatimukset...................................................................................................................... 16
6.1.2 Asennuspaikan lisävaatimukset CO₂-kylmäainetta varten .................................................................................... 18

6.2 Yksikön kiinnitys...................................................................................................................................................................... 18
6.2.1 Yksikön asentamisohjeita....................................................................................................................................... 18
6.2.2 Yksikön kiinnittäminen ........................................................................................................................................... 19

6.1 Asennuspaikan valmistelu

Valitse asennuspaikka, jossa on riittävästi tilaa yksikön kantamiseen paikalle ja
sieltä pois.

Vältä asentamista ympäristöön, jossa on paljon orgaanisia liuottimia, kuten
painovärejä ja siloksaania.

ÄLÄ asenna yksikköä usein työntekoon käytettäviin paikkoihin. Yksikkö täytyy
peittää rakennustöiden (esim. hionnan) ajaksi, kun syntyy paljon pölyä.

6.1.1 Yksikön asennuspaikan vaatimukset

TIETOJA
Lue myös asennuspaikan yleiset vaatimukset. Katso "2 Yleiset varotoimet" [4 4] -luku.

TIETOJA
Äänenpainetaso on alle 70 dBA.

HUOMAUTUS
Laite EI julkisessa käytössä; asenna se suljetulle alueelle, jonne ei ole helppo päästä.

Tämä yksikkö (sekä sisä- että ulkoyksikkö) soveltuu kaupalliseen ja pienteolliseen
käyttöön.
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HUOMIO
Tämä on luokan A tuote. Tämä tuote voi aiheuttaa kotiympäristössä radiohäiriöitä,
jolloin käyttäjän täytyy ryhtyä asianmukaisiin toimenpiteisiin.

HUOMIO
Tässä oppaassa kuvattu laitteisto voi aiheuttaa radiotaajuusenergiasta aiheutuvaa
elektronista kohinaa. Laitteisto täyttää määritykset, jotka on suunniteltu antamaan
kohtuullinen suoja tällaisia häiriöitä vastaan. Yksittäisen asennuksen häiriöttömyyttä
ei kuitenkaan voida taata.

Siksi on suositeltavaa asentaa laitteisto ja sähköjohdot niin, että ne ovat riittävän
etäällä stereolaitteista, tietokoneista yms.

Jos vastaanotto on heikko, etäisyyksien tulee olla vähintään 1 m sähkömagneettisten
häiriöiden välttämiseksi, ja virta- ja tiedonsiirtolinjoissa on käytettävä putkijohtoja.

ÄLÄ asenna yksikköä seuraavanlaisiin paikkoihin:

▪ Paikat, joissa saattaa esiintyä mineraaliöljysumua, -roiskeita tai -höyryjä.
Muoviosat voivat murentua ja irrota, tai laitteeseen voi syntyä vesivuotoja.

▪ Äänelle herkät paikat (esim. lähellä makuuhuonetta), jotta käyttöäänet eivät
aiheuta ongelmia.

EI ole suositeltavaa asentaa yksikköä seuraavanlaisiin paikkoihin, koska se voi
lyhentää yksikön käyttöikää:

▪ Paikat, joissa jännite vaihtelee paljon

▪ Ajoneuvot tai laivat

▪ Tilat, joissa on happamia tai emäksisiä höyryjä

▪ Katon eristys. Jos katon lämpötila ylittää 30°C ja suhteellinen kosteus on
enemmän kuin 80% tai jos kattoon johdetaan raikasta ilmaa, tarvitaan lisäeristys
(vähintään 10 mm:n paksuinen polyeteenivaahto).

▪ Katon lujuus. Tarkista, onko katto riittävän vahva kestämään yksikön painon. Jos
vaara on olemassa, vahvista katto ennen yksikön asennusta.

- Käytä olemassa olevissa katoissa ankkureita.

- Käytä uusissa katoissa upotettuja proppuja, upotettuja ankkureita tai muita
erikseen hankittavia osia.

▪ Etäisyys. Ota huomioon seuraavat vaatimukset:

(mm)

≥250≥250

≥5
0

≥6
5

a b

a Ulkoyksikön puoli
b Sisäyksiköiden puoli

▪ Huoltotila. Muista asentaa tarkastusluukku ohjausrasian puolelle.
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45
0 30

0

450 (mm)

b

c

a

a Ohjausrasia
b Huoltotila
c Tarkastusluukku

TIETOJA
▪ Suurin sisäyksikön ja BEV2-yksikön välinen asennusetäisyys riippuu toimitettujen

tiedonsiirto- ja virransyöttökaapelien pituudesta.

▪ Asenna yksiköt niin, että kaapelit ulottuvat kummankin yksikön liittimiin.

▪ Suurin asennuskorkeuden ero sisäyksikön ja BEV2-yksikön välillä on ≤0,5 m.

6.1.2 Asennuspaikan lisävaatimukset CO₂-kylmäainetta varten

TIETOJA
R744-kylmäainetta käyttävillä yksiköillä on asennuspaikkaa koskevia lisävaatimuksia.
Katso lisätietoja sisäyksikön viite- tai asennusoppaasta.

6.2 Yksikön kiinnitys

6.2.1 Yksikön asentamisohjeita

▪ Yksikön suunta. Asenna yksikkö sen kyljissä olevien tarrojen "TO ODU" (kohti
ulkoyksikköä) ja "TO IDU" (kohti sisäyksikköä) mukaan.

TO ODU TO IDU

TO ODU Asenna tämä puoli kohti ulkoyksikköä
TO IDU Asenna tämä puoli kohti sisäyksikkö

▪ Ripustuspultit ja yksikkö. Käytä asennukseen M8~M10-ripustuspultteja. Kiinnitä
riippuva kannatin ripustuspulttiin. Kiinnitä riippuva kannatin lujasti mutterilla ja
aluslevyllä sekä ylä- että alapuolelta.

a: 428 a: 219

a Ripustuspulttien väli
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▪ Riippuva kannatin. Muista tukea liitäntäputket yksikön ympärille riippuvilla
kannattimilla, jotka ovat enintään 1  metrin etäisyydellä yksikön kyljestä. Älä
kohdista liikaa painoa riippuvaan kannattimeen, muuten yksikkö saattaa pudota
ja aiheuttaa vammoja.

≤1 m ≤1 m

a

b

e

c
d

a Yksikkö
b Ankkuri
c Pitkä mutteri tai vanttiruuvi
d Ripustuspultti
e Riippuva kannatin

6.2.2 Yksikön kiinnittäminen

Ohjausrasian asennuspaikan vaihtaminen

Edellytys: Ohjausrasian paikkaa voidaan muuttaa tarvittaessa.

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 Ohjausrasian kansi
b Ohjausrasia
c Yläpaneeli
d Kierukan kansi
e Johdinpidike
f Nippuside

1 Irrota ohjausrasian kansi (2 ruuvia).

2 Irrota ohjausrasia (2 ruuvi).

3 Irrota yläpaneeli (4 ruuvia).

4 Irrota kierukan kansi (1 ruuvi).

5 Vaihda johtimen (moottoroidun venttiilin käämi) ulosvetosuunta yksikön
rungon ja ohjausrasian välillä.
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6 Kierrä kierukan kantta ja yläpaneelia 180°.

7 Asenna kierukan kansi (1 ruuvi).

8 Asenna yläpaneeli (4 ruuvia)

9 Asenna ohjausrasia uuteen paikkaan (2 ruuvia).

10 Asenna ohjausrasian kansi uuteen paikkaan.

Kiinnitä sisäyksikkö ripustuspultteihin

1 Kiinnitä koukut ripustuspultteihin. Muista käyttää:

▪ 3 mutteria (M8/M10), 4 paikkaa

▪ 2 aluslevyä (M8: ulkohalkaisija 24~28  mm; M10: ulkohalkaisija 30~34  mm),
4 paikkaa.

(mm)

a1

c e

10
~1

5

b
b

a2
d

a1 Mutteri (ei sisälly toimitukseen)
a2 Kaksoismutteri (ei sisälly toimitukseen)

b Aluslevy (ei sisälly toimitukseen)
c Riippuva kannatin
d Ripustuspultti (ei sisälly toimitukseen)
e Yksikkö
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7 Putkiston asennus
Tässä luvussa

7.1 Kylmäaineputkiston valmistelu .............................................................................................................................................. 21
7.1.1 Kylmäaineputkiston vaatimukset........................................................................................................................... 21
7.1.2 Jäähdytysputkiston eristys ..................................................................................................................................... 22

7.2 Kylmäaineputkiston liitännät.................................................................................................................................................. 22
7.2.1 Tietoja kylmäaineputkiston liittämisestä ............................................................................................................... 22
7.2.2 Kylmäaineputkiston liittämisessä huomioitavaa ................................................................................................... 23
7.2.3 Kylmäaineputkiston liittämisohjeita ...................................................................................................................... 23
7.2.4 Kylmäaineputkiston liittäminen sisäyksikköön ...................................................................................................... 24

7.1 Kylmäaineputkiston valmistelu

7.1.1 Kylmäaineputkiston vaatimukset

TIETOJA
Lue myös varotoimet ja vaatimukset kohdasta "2 Yleiset varotoimet" [4 4].

HUOMIO
Kylmäainetta R744 on käsiteltävä erittäin huolellisesti, jotta järjestelmä pysyy
puhtaana, kuivana ja tiiviinä.

▪ Puhdas ja kuiva: Vieraiden aineiden (mukaan lukien mineraaliöljyt ja kosteus)
pääsy järjestelmään on estettävä.

▪ Tiivis: R744 ei sisällä klooria, ei tuhoa otsonikerrosta eikä vähennä maapallon
suojausta haitallista ultraviolettisäteilyä vastaan. R744 voi ilmakehään
päästettynä pahentaa kasvihuoneilmiötä. Sen takia asennuksen tiiviyteen on
kiinnitettävä erityistä huomiota.

HUOMIO
Putkiston ja muiden paineistettujen osien tulee olla sopivia kylmäaineelle ja öljylle.
Käytä K65-kupari-rautaseosputkia korkeapainesovelluksissa, joiden työpaine on
120 bar ilmastointilaitteen puolella ja 90 bar jäähdytyspuolella.

HUOMIO
Älä koskaan käytä tavallisia letkuja ja painemittareita. Käytä vain R744-kylmäaineelle
tarkoitettuja varusteita.

▪ Putkien sisällä saa olla vierasta ainetta valmistusöljyt mukaan lukien
≤30 mg/10 m.

HUOMIO
Jos halutaan mahdollisuus sulkea kenttäputkiston sulkuventtiilit, asentajan tulee
asentaa paineenalennusventtiili seuraavaan putkistoon:

▪ Ulkoyksiköstä jäähdytyksen sisäyksikköihin: nesteputkistoon

▪ Ulkoyksiköstä ilmastoinnin sisäyksikköihin: nesteputkistoon ja kaasuputkistoon
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Kylmäaineputkiston halkaisija
Putken ulkohalkaisija (mm)

2× Ø9,5

Kylmäaineputkiston materiaali
▪ Putkiston materiaali: K65-kupari-rautaseos (CuFe2P), suurin käyttöpaine =

120 bar

▪ Putkiston temperointiaste ja paksuus:
Ulkohalkaisija (Ø) Temperointiaste Paksuus (t)(a)

9,5 mm (3/8") R420

(piirretty)

≥0,65 mm
t

Ø

(a) Sovellettavan lainsäädännön ja yksikön suurimman työpaineen mukaan (katso PS High
yksikön nimikilvessä) voidaan tarvita paksumpia putkia.

7.1.2 Jäähdytysputkiston eristys

▪ Käytä polyeteenivaahtoa eristysmateriaalina:

- lämmönsiirtonopeus välillä 0,041 ja 0,052 W/mK (0,035 ja 0,045 kcal/mh°C)

- lämmönkesto vähintään 120 °C

▪ Erityksen paksuus

Putken ulkohalkaisija (Øp) Erityksen sisähalkaisija
(Øi)

Eristyksen paksuus (t)

9,5 mm (3/8") 10~14 mm ≥10 mm

ØiØi

t
ØpØp

Jos lämpötila on yli 30°C ja suhteellinen kosteus yli 80%, eristemateriaalin tulee olla
vähintään 20 mm paksua kondensaation ehkäisemiseksi eristeen pinnalla.

7.2 Kylmäaineputkiston liitännät

7.2.1 Tietoja kylmäaineputkiston liittämisestä

Ennen kylmäaineputkiston liittämistä

Varmista, että ulko- ja sisäyksikkö on kiinnitetty.

Tyypillinen työnkulku

Kylmäaineputkiston liitäntöihin kuuluvat:

▪ Kylmäaineputkiston liittäminen sisäyksikköön

▪ Kylmäaineputkiston liittäminen ulkoyksikköön

▪ Kylmäaineputkiston eristäminen

▪ Pidä mielessä seuraavat ohjeet:

- Putken taivutus

- Juottaminen

- Sulkuventtiilien käyttö
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7.2.2 Kylmäaineputkiston liittämisessä huomioitavaa

TIETOJA
Lue myös varotoimet ja vaatimukset seuraavista luvuista:

▪ "2 Yleiset varotoimet" [4 4]

▪ "7.1 Kylmäaineputkiston valmistelu" [4 21]

VAARA: PALOVAMMOJEN VAARA

HUOMAUTUS
Älä koskaan taivuta korkeapaineputkia! Taivuttaminen voi pienentää putken
paksuutta ja siten heikentää putkea. Käytä aina K65-liitoskappaleita.

HUOMIO
Ota seuraavat kylmäaineputkistoon liittyvät varotoimenpiteet huomioon:

▪ Vältä kaiken muun kuin määritetyn kylmäaineen sekoittumista kylmäainekiertoon
(esim. ilman).

▪ Käytä vain R744:ää (CO₂), kun lisäät kylmäainetta.

▪ Käytä vain R744(CO₂) -asennuksiin tarkoitettuja asennustyökaluja (esim.
paineensäätömittari), jotka kestävät painetta ja joiden avulla estetään
epäpuhtauksien (esim. mineraaliöljyjen ja kosteuden) pääsy järjestelmään.

▪ Älä jätä putkia valvomatta sijoituspaikalla. Jos työ suoritetaan loppuun alle
1 kuukauden kuluessa, teippaa tai litistä putken pää (katso alla oleva kuva). Ulos
asennettavat putket täytyy litistää työn kestosta huolimatta.

▪ Ole varovainen, kun vedät kupariputket seinien läpi (katso kuva alla).

7.2.3 Kylmäaineputkiston liittämisohjeita

▪ Typen puhaltaminen juottamisen aikana estää putkien sisäpintojen
hapettumisen. Tämä kalvo haittaa jäähdytysjärjestelmän venttiilien ja
kompressoreiden toimintaa ja estää asianmukaisen käytön.

▪ Aseta typpikaasun paineeksi paineenalennusventtiilillä 20  kPa (0,2  bar) (ts. vain
sen verran, että se tuntuu iholla).
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a b c d e

ff

a Kylmäaineputkisto
b Juotettava osa
c Teippaus
d Käsiventtiili
e Paineenalennusventtiili
f Typpi

▪ ÄLÄ käytä hapettumisen estoaineita juottaessasi putkien saumoja.

Sen jäännös voi tukkia putkia ja rikkoa laitteita.

▪ ÄLÄ käytä juoksutinta juottaessasi kupari-kuparikylmäaineputkia. Käytä
juottamiseen fosforikuparikovajuotetta (CuP279, CuP281 tai CuP284: DIN EN ISO
17672), joka ei vaadi juoksutinta.

Juoksutin vaikuttaa erittäin haitallisesti kylmäaineputkistoihin. Jos esimerkiksi
käytetään klooripohjaista juoksutinta, se syövyttää putkia, ja jos juoksuttimessa
on fluoria, se pilaa kylmäaineöljyä.

▪ Suojaa aina ympäröivät pinnat kuumuudelta (esim. käyttämällä eristysvaahtoa
tms.) juottaessasi.

7.2.4 Kylmäaineputkiston liittäminen sisäyksikköön

HUOMAUTUS
Asenna kylmäaineputket tai -komponentit asentoon, jossa ne eivät todennäköisesti
pääse altistumaan millekään aineelle, joka voisi syövyttää kylmäainetta sisältäviä
komponentteja, ellei komponentteja ole valmistettu syöpymättömistä materiaaleista
tai suojattu asianmukaisesti syöpymiseltä.

▪ Putken pituus. Pidä kylmäaineputkisto mahdollisimman lyhyenä

▪ Liitäntäesimerkki sisäyksikköön:

a
b

c

d
e

a Ulkoyksikkö
b BEV2-yksikkö
c Kaasuputkisto
d Nesteputkisto
e Sisäyksikkö

TIETOJA
▪ Vain 1 sisäyksikkö voidaan liittää kuhunkin BEV2-yksikköön.

▪ Tässä luvussa kuvataan vain liittäminen BEV2-yksikköön. Katso sisä- tai
ulkoyksikön liittämisohjeet sen asennusoppaasta.
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VAROITUS
▪ Käytä K65-putkistoa korkeapainesovelluksissa, joiden työpaine on 120  bar tai

90 bar sen mukaan, missä se sijaitsee järjestelmässä.

▪ Käytä K65-liitoksia ja -liitoskappaleita, jotka on hyväksytty työpaineelle 120 bar tai
90 bar sen mukaan, missä ne sijaitsevat järjestelmässä.

▪ Putkien liittämiseen saa käyttää vain juottamista. Muuntyyppisiä liitoksia ei sallita.

▪ Putkia ei saa laajentaa.

1 Aseta kenttäputki BEV2-yksikön puoleiseen putkistoon.

2 Kytke kylmäaineputkisto yksikköön käyttämällä vain juotosliitäntöjä.

HUOMIO
Aseta juotettaessa märkä liina yksikköön kiinnitetyn eristeen (a) päälle ja varmista,
että lämpötila ei ylitä 200°C.

a

dcb e

a BEV2-yksikkö
b Putkisto BEV2-yksikön puolella
c Yksikköön kiinnitetty eriste
d Juotosliitäntä
e Kenttäputkisto

3 Eristä BEV2-yksikön kylmäaineputkisto seuraavalla tavalla:
b

3

a c de f abb b ce

2 1

31 2

a Eristemateriaali (hankitaan erikseen)
b Nippusiteet (tarvike)
c Eristepalat (tarvike)
d Juotosliitäntä
e Kylmäaineputken liitäntä (kiinnitetty yksikköön)
f Yksikkö

1 Käännä eristepalojen saumat ylös.
2 Kiinnitä yksikön alustaan.
3 Kiristä nippuside eristepaloihin.

a

a Eristepalan (tarvike) sauma ylöspäin

HUOMIO
Muista eristää kaikki kylmäaineputket. Paljas putki voi aiheuttaa kondensaatiota.
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8 Sähköasennus
HUOMIO
Tämä on luokan A tuote. Tämä tuote voi aiheuttaa kotiympäristössä radiohäiriöitä,
jolloin käyttäjän täytyy ryhtyä asianmukaisiin toimenpiteisiin.

Tässä luvussa
8.1 Tietoja sähköjohtojen liittämisestä ........................................................................................................................................ 26

8.1.1 Varotoimet sähköjohtoja kytkettäessä.................................................................................................................. 26
8.1.2 Ohjeet sähköjohtojen kytkemiseen ....................................................................................................................... 27

8.2 Sähköjohtojen liittäminen BEV2-yksikköön............................................................................................................................ 28

8.1 Tietoja sähköjohtojen liittämisestä

Ennen sähköjohtojen liittämistä

Varmista, että kylmäaineputkisto on liitetty ja tarkistettu.

Tyypillinen työnkulku

Sähköjohtojen liittäminen koostuu tyypillisesti seuraavista vaiheista:
1 Varmistetaan, että virtalähde vastaa kaikkia yksiköiden sähkömäärityksiä.
2 Ulkoyksikön sähköjohtojen liittäminen.
3 Sähköjohtojen liittäminen sisäyksikköön.
4 Sähköjohtojen liittäminen BEV2-yksikköön.
5 Päävirransyötön liittäminen.

8.1.1 Varotoimet sähköjohtoja kytkettäessä

VAARA: SÄHKÖISKUN VAARA

VAROITUS
Käytä AINA monisäikeistä kaapelia virransyöttökaapelina.

TIETOJA
Lue myös varotoimet ja vaatimukset kohdasta "2 Yleiset varotoimet" [4 4].

VAROITUS
▪ Ammattitaitoisen sähköasentajan TÄYTYY tehdä kaikki johdotukset, ja niiden ON

täytettävä sovellettava lainsäädäntö.

▪ Tee sähköliitännät kiinteään johdotukseen.

▪ Kaikkien käytettyjen osien ja sähkötöiden ON täytettävä sovellettava
lainsäädäntö.
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VAROITUS
▪ Jos virransyötöllä on puuttuva tai väärä N-vaihe, laitteisto voi rikkoutua.

▪ Suorita maadoitus oikein. ÄLÄ maadoita yksikköä vesijohtoon, ylijännitesuojaan
tai puhelimen maahan. Epätäydellinen maadoitus voi aiheuttaa sähköiskun.

▪ Asenna vaaditut sulakkeet tai virtakatkaisimet.

▪ Kiinnitä sähköjohdot nippusiteillä niin, että ne eivät kosketa teräviä reunoja tai
putkistoa etenkään korkeapainepuolella.

▪ Käytä toimitettuja kaapeleita (sisäyksikön pakkauksessa) ja varmista, että
liitäntöihin tai johtimiin ei kohdistu rasitusta. Virheelliset liitännät tai virheellinen
johtimien kiinnitys voivat aiheuttaa ylikuumenemisen, sähköiskun tai tulipalon.

▪ ÄLÄ käytä teipattuja johtoja, kerrattuja johtimia, jatkojohtoja tai liitäntää
tähtijärjestelmästä. Ne voivat aiheuttaa ylikuumenemisen, sähköiskun tai
tulipalon.

Sisäyksikössä voi olla seuraavia symboleja:

Symboli Selitys

Mittaa jännite päävirtapiirin kondensaattorien tai sähköosien
liittimistä ennen huoltoa.

VAROITUS
Käytä kaikkien napojen irtikytkentä tyyppistä katkaisinta, jossa katkojan kärkiväli on
vähintään 3 mm ja joka tarjoaa täyden katkaisun ylijänniteluokassa III.

VAROITUS
Jos virransyöttöjohto on vaurioitunut, se TÄYTYY antaa valmistajan, huoltoedustajan
tai vastaavaan pätevän henkilön vaihdettavaksi vaaratilanteiden välttämiseksi.

VAROITUS
Pidä yhteiskytkentäjohto etäällä kupariputkista, joita ei ole lämpöeristetty, sillä nämä
putket tulevat hyvin kuumiksi.

8.1.2 Ohjeet sähköjohtojen kytkemiseen

Pidä seuraava mielessä:

▪ Jos kerrattua johdinta käytetään, asenna pyöreä puristusliitin johdon päähän.
Aseta pyöreä puristusliitin johdon peitettyyn osaan saakka ja kiinnitä liitin
sopivalla työkalulla.

b a

a Kerrattu johdin
b Pyöreä puristusliitin

c
a

b

a Pyöreä kutistusliitin
b Irti leikattu osa
c Jousilaatta

▪ Käytä seuraavia tapoja johtojen asentamiseen:
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Johdon tyyppi Asennustapa

Yksilankainen johto c b

c

aa

A
AA´

A´

a Käyristetty yksilankainen johto

b Ruuvi

c Litteä aluslaatta

Kerrattu johdin pyöreällä
puristusliittimellä

c b ba c

a

B
B

a Liitin

b Ruuvi

c Litteä aluslaatta

 Sallittu

 EI sallittu

Kiristysmomentit

Johdotus Ruuvikoko Kiristysmomentti (N•m)

Virransyöttökaapeli M4 1,18~1,44

Maattoliittimen kaapeli M4 1,52~1,86

▪ Maadoitusjohdon täytyy olla muita johtimia pidempi johdinpitimen ja riviliittimen
välissä.

8.2 Sähköjohtojen liittäminen BEV2-yksikköön

HUOMIO
▪ Noudata kytkentäkaaviota (toimitetaan yksikön mukana, sijaitsee huoltokannen

sisäpuolella).

▪ Katso ohjeita lisälaitteiden liittämisestä lisälaitteen mukana toimitetusta
asennusoppaasta.

▪ Varmista, että sähköjohdot EIVÄT estä huoltokannen kiinnittämistä oikein
paikalleen.

On tärkeää pitää virransyöttö- ja tiedonsiirtokaapelit erillään toisistaan. Sähköisten
häiriöiden välttämiseksi kummankin johtimen välisen etäisyyden täytyy olla aina
vähintään 50 mm.

HUOMIO
Varmista, että virtakaapeli ja tiedonsiirtokaapeli ovat erillään. Ne saavat mennä
ristiin, mutta ne eivät saa kulkea rinnakkain.



8 | Sähköasennus

Asentajan viiteopas

29
BEV2N-A
CO₂ Conveni-Pack: BEV2-yksikkö
4P677928-1 – 2021.10

1 Irrota huoltokansi.

2 Liitä tiedonsiirtokaapeli:
▪ Ota tiedonsiirtokaapeli sisäyksikön tarvikkeista ja vedä kaapeli kummankin

yksikön runkojen läpi.
▪ Irrota hyppyjohdin sisäyksikön piirilevyn liittimestä X70A ja liitä

tiedonsiirtokaapeli liittimeen X70A.
▪ Liitä kaapeli BEV-yksikön piirilevyn liittimeen X2A.
▪ Kiinnitä kaapeli pienellä nippusiteellä (varuste).

3 Liitä virransyöttökaapeli:
▪ Ota virransyöttökaapeli sisäyksikön tarvikkeista ja vedä kaapeli kummankin

yksikön runkojen läpi.
▪ Liitä kaapelin pää Faston-liittimillä sisäyksikön liittimeen.
▪ Liitä virransyöttökaapelin toinen pää BEV2-yksikön liittimeen.
▪ Kiinnitä kaapeli pienellä nippusiteellä (varuste)

4 Kiinnitä huoltokansi takaisin.

Liittäminen sisäyksikköön

X70A

dca b gfe

a Tiedonsiirtokaapelin läpivientireikä
b Tiedonsiirtokaapeli (sisäyksikön varuste)
c Hyppyjohdin
d X70A-liitin
e Faston-liitin
f Virransyötön läpivientireikä
g Virransyöttökaapeli

Liittäminen BEV2-yksikköön

c ca f dd b ce cg

a Tiedonsiirtokaapeli
b Virransyöttökaapeli
c Nippuside (tarvike)
d Johtojen läpivientireikä
e X2A-liitin
f Tehonsyöttöliitin
g Maadoitus
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Johdotusesimerkki

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 Ulkoyksikön ohjausrasia
b Sisäyksikkö
c BEV2-yksikkö
d Käyttöliittymä
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9 Käyttöönotto
VAROITUS
Varmista, että huoltokansi on suljettu, kun sisäyksikkö, BEV2-yksikkö ja ulkoyksikkö
on asennettu.

TIETOJA
Katso sisä- ja ulkoyksikön mukana toimitetuista asennusoppaista tietoja järjestelmän
käyttöönotosta.

9.1 Tarkistuslista ennen käyttöönottoa

1 Tarkista alla luetellut kohteet yksikön asennuksen jälkeen.

2 Sulje yksikkö.

3 Käynnistä yksikkö.
Olet lukenut koko asennusohjeet asentajan viiteoppaan mukaisesti.

Asennus-

Tarkasta, että yksikkö on kunnolla asennettu välttyäksesi asiaankuulumattomilta ääniltä ja
tärinältä, kun yksikkö käynnistetään.

Sisäyksikkö on kiinnitetty oikein.

Ulkoyksikkö on kiinnitetty oikein.

Kylmäaineputket (kaasu ja neste) on asennettu oikein ja lämpöeristetty.

Kylmäainevuotoja EI ole.

Puuttuvia tai väärinpäin kytkettyjä vaiheita EI ole.

Järjestelmä on oikein maadoitettu ja maadoitusliittimet on kiristetty.

Sulakkeet tai paikallisesti asennetut suojalaitteet on asennettu tämän asiakirjan mukaisesti
EIKÄ niitä ole ohitettu.

Virransyötön jännitteen vastaa yksikön tunnustietotarran jännitearvoja.

Kytkinrasiassa EI ole löysiä liitoksia tai vaurioituneita sähköisiä komponentteja.

Sisä- ja ulkoyksikön sisällä EI ole vaurioituneita komponentteja tai puristuneita putkia.

Ulkoyksikön sulkuventtiilit (kaasu ja neste) ovat kokonaan auki.



10 | Hävittäminen

Asentajan viiteopas

32
BEV2N-A

CO₂ Conveni-Pack: BEV2-yksikkö
4P677928-1 – 2021.10

10 Hävittäminen
HUOMIO
ÄLÄ yritä purkaa järjestelmää itse: järjestelmän purku sekä kylmäaineen, öljyn ja
muiden materiaalien käsittely TÄYTYY tehdä sovellettavien lakisääteisten määräysten
mukaisesti. Yksiköt TÄYTYY käsitellä erikoistuneessa käsittelylaitoksessa
uudelleenkäyttöä, kierrätystä ja talteenottoa varten.
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11 Tekniset tiedot
▪ Uusimpien teknisten tietojen osajoukko on saatavilla alueelliselta Daikin-

sivustolta (julkisesti käytettävissä).

▪ Uusimpien teknisten tietojen koko sarja on saatavilla Daikin Business Portal -
portaalista (todennus vaaditaan).

11.1 Kytkentäkaavio

11.1.1 Yhdistetty kytkentäkaavion selitys

Tietoja sovelletuista osista ja numeroinnista on yksikön kytkentäkaaviossa. Osat on
numeroitu arabialaisilla numeroilla nousevassa järjestyksessä, ja numerointi
esitetään alla olevassa yleiskuvauksessa symbolilla "*" osakoodissa.

Symboli Selitys Symboli Selitys

Suojakatkaisin Suojamaadoitus

Liitäntä Suojamaadoitus (ruuvi)

, Liitin A Tasasuuntain

Maadoitus Releliitin

Kenttäjohdotus Oikosulkuliitin

Sulake Liitin

INDOOR

Sisäyksikkö Riviliitin

OUTDOOR

Ulkoyksikkö Johdinpidin

Vikavirtasuoja

Symboli Väri Symboli Väri

BLK Musta ORG Oranssi

BLU Sininen PNK Vaaleanpunainen

BRN Ruskea PRP, PPL Purppura

GRN Vihreä RED Punainen

GRY Harmaa WHT Valkoinen

SKY BLU Taivaansininen YLW Keltainen

Symboli Selitys

A*P Piirilevy

BS* Painike PÄÄLLÄ/ POIS, käyttökytkin

BZ, H*O Summeri

C* Kondensaattori
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Symboli Selitys

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

Liitäntä, liitin

D*, V*D Diodi

DB* Diodisilta

DS* DIP-kytkin

E*H Lämmitin

FU*, F*U, (katso ominaisuudet yksikön
sisällä olevasta piirilevystä)

Sulake

FG* Liitin (rungon maa)

H* Johdinsarja

H*P, LED*, V*L Merkkivalo, valodiodi

HAP LED (huoltomonitori, vihreä)

HIGH VOLTAGE Suurjännite

IES Intelligent Eye -anturi

IPM* Älykäs virtamoduuli

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

L Jännitteinen

L* Kierukka

L*R Reaktori

M* Askelmoottori

M*C Kompressorin moottori

M*F Tuuletinmoottori

M*P Tyhjennyspumpun moottori

M*S Kääntömoottori

MR*, MRCW*, MRM*, MRN* Magneettirele

N Nolla

n=*, N=* Kiertojen määrä ferriittisydämen läpi

PAM Pulssiamplitudimodulaatio

PCB* Piirilevy

PM* Virtamoduuli

PS Päävirran kytkentä

PTC* PTC-termistori

Q* Eristehilatransistori (IGBT)

Q*C Suojakatkaisin

Q*DI, KLM Maavuotosuojakatkaisin

Q*L Ylikuormasuoja

Q*M Lämpökytkin



11 | Tekniset tiedot

Asentajan viiteopas

35
BEV2N-A
CO₂ Conveni-Pack: BEV2-yksikkö
4P677928-1 – 2021.10

Symboli Selitys

Q*R Vikavirtasuoja

R* Vastus

R*T Termistori

RC Vastaanotin

S*C Rajakytkin

S*L Uimurikytkin

S*NG Kylmäainevuodon ilmaisin

S*NPH Paineanturi (korkea)

S*NPL Paineanturi (matala)

S*PH, HPS* Painekytkin (korkea)

S*PL Painekytkin (matala)

S*T Termostaatti

S*RH Kosteusanturi

S*W, SW* Käyttökytkin

SA*, F1S Ylijännitesuoja

SR*, WLU Signaalin vastaanotin

SS* Valintakytkin

SHEET METAL Kytkentäriman kiinteä levy

T*R Muuntaja

TC, TRC Lähetin

V*, R*V Varistori

V*R Diodisilta, eristehilatransistorin (IGBT)
virtamoduuli

WRC Langaton kaukosäädin

X* Liitin

X*M Riviliitin (lohko)

Y*E Elektronisen paisuntaventtiilin käämi

Y*R, Y*S Käänteinen magneettiventtiilin kierukka

Z*C Ferriittisydän

ZF, Z*F Kohinasuodatin
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12 Sanasto
Jälleenmyyjä

Tuotteen jälleenmyyjä.

Valtuutettu asentaja
Teknisesti taitava henkilö, joka on pätevä asentamaan tuotteen.

Käyttäjä
Henkilö, joka omistaa tuotteen ja/tai käyttää sitä.

Sovellettavat määräykset
Kaikki kansainväliset, eurooppalaiset, kansalliset ja paikalliset direktiivit, lait,
säädökset ja määräykset, joilla on merkitystä tietylle tuotteelle tai tietylle
alalle.

Palveleva liike
Pätevä yhtiö, joka voi suorittaa tai koordinoida tuotteen vaatimia
huoltotoimenpiteitä.

Asennusopas
Tiettyä tuotetta tai sovellusta varten laadittu ohjekirja, jossa kerrotaan,
miten tuote tai laite asennetaan, konfiguroidaan ja miten sitä huolletaan.

Käyttöopas
Tiettyä tuotetta tai sovellusta varten laadittu ohjekirja, jossa kerrotaan,
miten tuotetta tai laitetta käytetään.

Varusteet
Etiketit, käyttöoppaat, tiedot ja laitteistot, jotka toimitetaan tuotteen
mukana ja jotka on asennettava mukana toimitettavien asiakirjojen
ohjeiden mukaisesti.

Oheistuotteet
Varuste, jonka on tehnyt tai hyväksynyt Daikin ja jota voidaan käyttää
tuotteen kanssa mukana tulevan asiakirjan ohjeiden mukaisesti.

Erikseen hankittava
Varuste, jonka on tehnyt muu kuin Daikin ja jota voidaan käyttää tuotteen
kanssa mukana tulevan asiakirjan ohjeiden mukaisesti.
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