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1. TURVAOHJEET
Tutustu huolellisesti näihin turvallisuusohjeisiin ennen ilmastointilaitteiston asentamista, ja huolehdi siitä, 
että laitteisto asennetaan oikein.
Tätä ilmastointilaitetta koskee ehto "laitteet, jotka eivät ole julkisessa käytössä".

Varoitus- ja huomautussymbolien merkitys.
Molemmat ovat tärkeitä turvallisuusilmoituksia. Muista noudattaa niitä.

VAROITUS .......... Näiden ohjeiden noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa henkilövahinkoja tai 
kuoleman.

HUOMAUTUS ..... Näiden ohjeiden noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa omaisuusvahinkoja tai 
henkilövahinkoja, jotka voivat olla vakavia olosuhteiden mukaan.

Suorita asennuksen jälkeen koekäyttö ja varmista, että laitteisto toimii ongelmitta. Selitä sitten asiakkaalle, 
miten laitteistoa käytetään ja hoidetaan käyttöoppaan mukaisesti.

VAROITUS

• Pyydä jälleenmyyjää tai ammattitaitoista henkilöä suorittamaan asennus.
Älä yritä asentaa ilmastointilaitetta itse. Väärin tehty asennus voi aiheuttaa vesivuotoja, sähköiskuja tai 
tulipaloja.

• Asenna ilmastointilaite tämän asennusoppaan ohjeiden mukaisesti.
Väärin tehty asennus voi aiheuttaa vesivuotoja, sähköiskuja tai tulipaloja.

• Jos järjestelmä asennetaan pieneen huonetilaan, huolehdi siitä, että kylmäainepitoisuus ei ylitä sallittuja 
turvarajoja, jos kylmäainetta pääsee vuotamaan.
Kysy lisätietoja jälleenmyyjältä. Jos kylmäainetta vuotaa ja rajapitoisuus ylittyy, seurauksena voi olla 
hapenpuute.

• Käytä asennukseen vain ilmoitettuja tarvikkeita ja osia.
Muiden kuin ilmoitettujen osien käyttäminen voi aiheuttaa yksikön putoamisen, vesivuotoja, sähköiskuja 
tai tulipalon.
Suomi 1



• Asenna ilmastointilaite tukevalle alustalle, joka kestää yksikön painon.
Jos alusta ei ole riittävän tukeva, laitteisto voi kaatua ja aiheuttaa vammoja.

• Suorita tarvittava asennustyö ottaen huomioon kovat tuulet, hirmumyrskyt tai maanjäristykset.
Jos asennusta ei suoriteta oikein, yksikkö voi kaatua ja aiheuttaa tapaturmia.

• Valtuutetun sähköasentajan tulee suorittaa sähkötyöt paikallisten lakien ja määräysten sekä tämän 
asennusoppaan mukaisesti. Muista varata erillinen virransyöttöpiiri, äläkä koskaan liitä lisäjohtoja 
olemassa olevaan piiriin.
Liian pieni virransyöttöpiirin kapasiteetti tai sopimaton sähköasennus saattaa aiheuttaa sähköiskuja tai 
tulipalon.

• Muista maadoittaa ilmastointilaite.
Älä maadoita yksikköä vesijohtoon, ukkosenjohdattimeen tai puhelimen maahan.
Puutteellinen maadoitustyö voi aiheuttaa sähköiskuja tai tulipaloja.
Salaman tai muun lähteen aiheuttama korkea syöksyvirta voi vaurioittaa ilmastointilaitetta.

• Muista asentaa maavuotokatkaisin.
Jos maavuotokatkaisinta ei asenneta, seurauksena voi olla sähköisku tai tulipalo.

• Muista sammuttaa yksikkö, ennen kuin kosketat mitään sähköosaa. Jännitteisen osan koskettamisesta 
voi seurata sähköisku.

• Käytä kytkentöihin määritettyjä johtoja ja liitä ja kiinnitä ne tiukasti niin, että niihin kohdistuva ulkoinen 
voima ei vaikuta liitäntöihin.
Jos johtoja ei ole liitetty ja kiinnitetty tiukasti, seurauksena voi olla kuumeneminen, tulipalo tms.

• Virtalähteen sekä sisä- ja ulkoyksiköiden johdot täytyy asentaa asianmukaisesti, ja ohjausrasian kansi 
täytyy kiinnittää tiukasti niin, että johdot eivät työnnä ylös rakenneosia, kuten kantta.
Jos kantta ei kiinnitetä kunnolla, se voi aiheuttaa sähköiskun tai tulipalon.

• Jos kylmäainekaasua vuotaa asennuksen aikana, tuuleta alue välittömästi.
Jos kylmäainetta joutuu tekemisiin avotulen kanssa, myrkyllistä kaasua saattaa syntyä.

• Kun asennus on suoritettu, tarkista ettei kylmäainekaasua vuoda.
Myrkyllistä kaasua saattaa muodostua, jos kylmäainekaasua vuotaa huoneeseen ja joutuu kosketuksiin 
tulenlähteen, kuten lämmittimen tai lieden, kanssa.

• Älä kosketa kylmäaineputkista tai muilta alueilta vuotanutta kylmäainetta, sillä se voi aiheuttaa paleltuman.

HUOMAUTUS

• Asenna tyhjennysputkisto asianmukaisesti noudattamalla tätä asennusohjetta ja eristä putki 
kondensaation ehkäisemiseksi.
Poistoputkien väärä asennus voi aiheuttaa sisätiloissa vesivuotoja ja omaisuusvahinkoja.

• Asenna sisä- ja ulkoyksiköt, virtajohto ja yhdysjohdot vähintään 1 metrin päähän televisioista tai radioista 
kuvahäiriöiden tai kohinan ehkäisemiseksi.
(Saapuvan signaalin voimakkuuden mukaan 1 metrin etäisyys ei välttämättä riitä kohinan poistamiseen.)

• Asenna sisäyksikkö mahdollisimman kauas loisteputkista.
Jos langaton sarja asennetaan huoneeseen, jossa on elektronista sytytintä (vaihtomuunnin- tai 
pikakäynnistystyyppi) käyttäviä loistelamppuja, kaukosäätimen lähetysetäisyys voi olla lyhyempi.

• Älä asenna ilmastointilaitetta seuraaviin paikkoihin:
1. Paikat, joissa on mineraaliöljysumua, öljysumua tai esimerkiksi keittiöstä syntyvää höyryä.

Muoviosat voivat hapertua ja pudota tai aiheuttaa vesivuotoja.
2. Paikat, joissa syntyy syövyttävää kaasua, esimerkiksi rikkihappokaasua.

Kupariputkien tai juotettujen osien syöpyminen voi aiheuttaa kylmäainevuotoja.
3. Paikat, joissa on sähkömagneettisia aaltoja tuottava laite ja joissa esiintyy usein jännitevaihteluita, esim. 

tehdas.
Ohjausjärjestelmä voi toimia väärin, josta voi seurata yksikön toimintahäiriö.

4. Tilat, joissa voi vuotaa tulenarkaa kaasua, joiden ilmassa on hiilikuituja tai helposti syttyvää pölyä tai 
joissa käsitellään höyrystyviä tulenarkoja aineita, kuten tinneriä tai bensiiniä.
Yksikön käyttäminen tällaisissa olosuhteissa voi aiheuttaa tulipalon.

• Ilmastointilaitetta ei ole tarkoitettu käytettäväksi räjähdysalttiissa ympäristössä.
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2. ENNEN ASENNUSTA
Älä kohdista painetta hartsiosiin, kun avaat yksikköä tai siirrät sitä avaamisen jälkeen.
Muista tarkistaa etukäteen, että asennukseen käytettävä kylmäaine on R410A. (Jos lisätään väärää 
kylmäainetta, yksikkö ei toimi oikein.)
• Katso ulkoyksikön asennusohjeita sen asennusoppaasta.
• Älä hävitä mitään asennukseen tarvittavia osia, ennen kuin asennus on suoritettu.
• Jotta sisäyksikkö ei vaurioituisi, käytä pakkausmateriaaleja sen suojaamiseen kuljetuksen jälkeen 

asennuksen alkamiseen asti.
• Päätä reitti, jota pitkin yksikkö kuljetetaan asennuspaikalle.
• Jätä laite pakkaukseensa, kunnes se on kuljetettu asennuspaikkaan. Jos yksikkö täytyy purkaa 

pakkauksesta ennen siirtoa, huolehdi siitä, että yksikkö ei vaurioidu.

2-1 VAROTOIMET
• Muista lukea tämä opas ennen sisäyksikön asennusta.
• Tämä yksikkö voidaan sijoittaa kotitalous-, toimisto- tai kevyeen teollisuuskäyttöön.
• Älä käytä yksikköä paikoissa, joissa ilman suolapitoisuus on korkea (esimerkiksi meren rannalla), joissa on 

jännitevaihteluita (esimerkiksi tehtaat), tai joissa alusta tärisee (esimerkiksi autot tai veneet).

2-2 VARUSTEET
Tarkista, että laitteen mukana tulevat seuraavat varusteet.

2-3 VALINNAISVARUSTEET
• Tähän sisäyksikköön tarvitaan valinnainen kaukosäädin.

(Kaukosäädintä ei kuitenkaan tarvita samanaikaiskäyttöjärjestelmän alayksikköä varten.)
• Kaukosäätimiä on kahta eri tyyppiä: johdollinen ja johdoton. Valitse kaukosäädin taulukosta 1 asiakkaan 

tarpeiden mukaisesti ja asenna se sopivaan paikkaan.
(Katso asennusohjeita kaukosäätimen asennusoppaasta.)

Taulukko 1

HUOMAA
• Jos asiakas haluaa käyttää kaukosäädintä, jota ei ole mainittu yllä, valitse sopiva kaukosäädin tutustumalla 

luetteloihin ja tekniseen oppaaseen.

Nimi (1) Asennuspaneeli
(2) Asennuspaneelin 

kiinnitysruuvit
(3) Eristysnauha (4) Nippuside

Määrä 1 sarja 9 kpl 1 kpl 1 suuri   3 pientä

Muoto

M4 x 25L

Nimi (5) Kiinnitysruuvit (6) Ruuvin suojus

(Muut)

• Käyttöopas
• Asennusopas

Määrä
2 kpl

(3 kpl tyypille 100)
3 kpl

(vain tyyppi 100)

Muoto

M4 x 12L

Kaukosäädin Malli

Johdollinen tyyppi
BRC1E52A7/BRC1E51A7/
BRC1D528

Johdoton tyyppi
Lämpöpumpputyyppi BRC7EB518

Jäähdytysmalli BRC7EB519

Älä hävitä mitään asennukseen tarvittavia osia, ennen kuin asennus on suoritettu.
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OLE ERITYISEN HUOLELLINEN SEURAAVIA KOHTEITA ASENNETTAESSA JA TARKISTA 
NE ASENNUKSEN JÄLKEEN.

1. Asennuksen jälkeen tarkastettavat kohteet

2. Toimituksen yhteydessä tarkistettavat kohteet
* Katso myös "1. TURVAOHJEET" 

Tarkistettavat kohteet
Todennäköinen seuraamus, jos ei ole tehty 
kunnolla

Tarkistus

Onko sisä- ja ulkoyksikkö kiinnitetty 
tukevasti?

Laite voi pudota, täristä tai aiheuttaa melua.

Onko sisäyksikön ja ulkoyksikön asennus 
suoritettu?

Yksikkö voi toimia virheellisesti tai sen osat 
voivat palaa loppuun.

Onko kaasuvuototesti suoritettu?
Seurauksena voi olla riittämätön jäähdytys tai 
lämmitys.

Onko laite täysin eristetty? 
(kylmäaineputket, tyhjennysputket)

Tiivistynyt vesi voi vuotaa.

Toimiiko poisto esteettömästi? Tiivistynyt vesi voi vuotaa.

Vastaako syöttöjännite laitteen 
tyyppikilvessä ilmoitettua jännitettä?

Yksikkö voi toimia virheellisesti tai sen osat 
voivat palaa loppuun.

Onko johdot ja putket asennettu oikein?
Yksikkö voi toimia virheellisesti tai sen osat 
voivat palaa loppuun.

Onko laite maadoitettu turvallisesti? Seurauksena voi olla sähköisku.

Onko johdotuksen koko teknisten tietojen 
mukainen?

Laite voi toimia virheellisesti tai sen osat voivat 
palaa.

Onko sisä- tai ulkoyksikön ilmanotto tai 
-poisto estynyt? 

Seurauksena voi olla riittämätön jäähdytys tai 
lämmitys.
(Seurauksena voi olla toimintahäiriö tai 
heikentynyt teho ilmamäärän pienentymisen 
takia.)

Onko kylmäaineputkiston pituus ja 
ylimääräinen kylmäainemäärä merkitty 
muistiin?

Laitteessa olevan jäähdytysaineen määrä on 
epäselvä.

Tarkistettavat kohteet Tarkistus

Onko kenttäasetus tehty (tarvittaessa)?

Onko ohjausrasian kansi, ilmansuodatin ja imusäleikkö kiinnitetty?

Puhalletaanko kylmää ilmaa (lämmintä ilmaa) asianmukaisesti jäähdytyksen (lämmityksen) 
aikana?

Selititkö toiminnot samalla, kun näytit käyttöoppaan asiakkaalle?

Selititkö käyttöoppaassa kuvatut jäähdytys-, lämmitys-, kuivaus- ja automaattinen jäähdytys/
kuivaus -toimenpiteet?

Selititkö asiakkaalle, mikä asetettu ilmavirran nopeus on, kun se asetetaan termostaatti 
sammutettuna?

Onko piirilevyn hätäkytkin (EMG.) asennossa ON? Tehtaalta toimitettaessa se on asennossa 
NORM.

Annoitko käyttöoppaan asiakkaalle? (Anna myös asennusopas.)
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Tarkennuksia käyttöohjeisiin

2-4 HUOMAUTUS ASENTAJALLE
Muista kertoa asiakkaille, kuinka yksikköä käytetään oikein (etenkin suodattimien puhdistus, eri toimintojen 
käyttäminen ja lämpötilan säätäminen) antamalla heidän suorittaa toimenpiteet itse samalla, kun he lukevat 
opasta.

3. ASENNUSPAIKAN VALINTA
Älä kohdista painetta hartsiosiin, kun avaat yksikköä tai siirrät sitä avaamisen jälkeen.
(1) Valitse asiakkaan hyväksymä asennuspaikka, joka täyttää seuraavat ehdot.

• Sisäyksikön yläosasta (sisältää katon takaosan) ei pääse tippumaan vettä kylmäaineputkistosta. 
tyhjennysputkesta, vesiputkesta jne.

• Riittävä ilman jakautuminen voidaan varmistaa.
• Seinä on riittävän vahva kantamaan sisäyksikön painon.
• Lattia ei ole selvästi kallellaan.
• Paikka, jossa mikään ei estä ilman kulkua.
• Tilaa on riittävästi asennus- ja huoltotöiden suorittamista varten.

(Katso kuva 1 ja kuva 2)
• Paikka, jossa tiivistynyt vesi voidaan poistaa asianmukaisesti.
• Sisä- ja ulkoyksiköiden väliset putket ovat sallittujen rajojen sisällä.

(Katso lisätietoja ulkoyksikön asennusoppaasta.)
• Tilat, joissa on palavia kaasuja.
• Asenna sisäyksikkö vähintään 2,5 metrin korkeudelle lattiasta. Jos se on pakko asentaa alemmas, 

tee tarvittavat toimenpiteet käsien pitämiseksi poissa ilman sisäänmenoaukosta.

Jos käyttöoppaan  VAROITUS- ja  HUOMAUTUS -merkkejä ei noudateta, seurauksena voi 
olla vammoja ja/tai aineellisia vahinkoja. Tästä syystä yleisen käytön lisäksi ne täytyy selittää 
asiakkaalle. Asiakasta täytyy myös kehottaa lukemaan ne huolellisesti. Tästä syystä sinun 
täytyy kertoa kyseinen sisältö kokonaan asiakkaillesi ja pyytää heitä lukemaan käyttöopas.

Kuva 1

1 Asennuksen vaatima tila (mm)

2 Este

3 ≥2500 (lattiasta)
Asennus korkeisiin paikkoihin.

4 Lattia

Kuva 2

≥50 ≥50
1

≥5
0

≥3
0

≤120

2

3

4
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HUOMAUTUS

• Asenna sisä- ja ulkoyksiköt, virtajohto ja yhdysjohdot vähintään 1 metrin päähän televisioista tai radioista 
kuvahäiriöiden tai kohinan ehkäisemiseksi.
(Saapuvan signaalin voimakkuuden mukaan 1 metrin etäisyys ei välttämättä riitä kohinan poistamiseen.)

• Asenna sisäyksikkö mahdollisimman kauas loisteputkista.
Jos langaton sarja asennetaan huoneeseen, jossa on elektronista sytytintä (vaihtomuunnin- tai 
pikakäynnistystyyppi) käyttäviä loistelamppuja, kaukosäätimen lähetysetäisyys voi olla lyhyempi.

(2) Tarkista, kantaako asennuspaikka (lattia ja seinä) yksikön painon. Vahvista tarvittaessa paikkaa 
esimerkiksi levyillä ja palkeilla ennen asennusta. Vahvista paikka ennen asennusta tärinän ja 
epänormaalin äänen välttämiseksi.

(3) Sisäyksikköä ei saa asentaa suoraan seinään. Käytä toimitukseen kuuluvaa asennuspaneelia (1) 
ennen yksikön asennusta.

4. VALMISTELUT ENNEN ASENNUSTA
(1) Irrota asennuspaneeli (1) yksiköstä ja kiinnitä se seinään.

(Asennuspaneeli on kiinnitetty yksikköön väliaikaisesti ruuvilla (vain tyyppi 100).) (Katso kuva 3)
(a) Tarkista asennuspaneelin (1) kiinnitysreiän paikka.

• Valitse paikka niin, että välikaton ja pääyksikön väliin jää vähintään 50 mm:n rako.

(b) Kiinnitä asennuspaneeli (1) tilapäisesti tilapäiseen kiinnitysasentoon reikää käyttämällä, ja tarkista 
vesivaa'alla, että paneeli on joko vaakasuorassa tai että sen tyhjennysletkupuoli on hieman kallellaan 
alaspäin.

(c) Kiinnitä asennuspaneeli (1) seinään käyttämällä asennuspaneelin (2) kiinnitysruuveja tai pultteja.
• Pultteja käytettäessä kiinnitä paneeli kummaltakin puolelta M8- tai M10-pultilla (yhteensä 2 pulttia).
• Käytä betonin kanssa erikseen hankittavia ankkuripultteja (M8 tai M10).

(2) Avaa putkiston läpivientireikä.
• Kylmäaineputki ja tyhjennysputki voidaan vetää yhdestä 6 eri suunnasta:vasemmalta, alta vasemmalta, 

takaa vasemmalta, oikealta, alta oikealta tai takaa oikealta. (Katso kuva 4)
• Valitse asennuspaneelin (1) meistimerkin avulla, mistä putkisto vedetään, ja tee seinään läpivientireikä 

(Ø 80).
Tee reikä niin, että se viettää alaspäin tyhjennysputkea varten.
(Katso "7. POISTOPUTKISTON ASENNUS".)

(3) Jos putkisto sijoitetaan vasemmalle, alas vasemmalle, oikealle tai alas oikealle, leikkaa putkiston 
läpivientireikä etusäleikköön esimerkiksi mattopuukolla. (Katso kuva 5)

1 Asennuspaneeli (1) (tarvike)

2 Tilapäinen kiinnitysruuvi
(71-luokassa asennuspaneelia (1) ei kiinnitetä tilapäisesti 
yksikköön.)

Kuva 3

1

2
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1 Putki oikealla

2 Putki alhaalla oikealla

3 Putki takana oikealla

4 Putki alhaalla vasemmalla

5 Putki takana vasemmalla

6 Putki vasemmalla

Kuva 4

1 Etusäleikkö

2 Leikkaa uraa pitkin.

3 Leikkaa irti

Kuva 5

5

1
2

3

4

6

1

2

3
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5. SISÄYKSIKÖN ASENNUS
Käytä asennukseen vain toimitettuja tarvikkeita ja määritettyjä osia.

HUOMAUTUS

• Asenna yksikkö niin, että se ei ole kallellaan kummallekaan sivulle tai eteenpäin. (Liiallisen voiman 
kohdistaminen poistoletkuun voi aiheuttaa vesivuotoja.)

• Älä pidä vaakasuorista säleistä kiinni, kun nostat yksikköä. (Tämä voi vaurioittaa vaakasuoria säleitä.)

(1) Irrota etupaneeli ja ohjausrasian kansi. (Katso kuva 6)

Etupaneelin ja ohjausrasian kannen irrotus

(1) Avaa etupaneelia, kunnes se pysähtyy.

(2) Paina etupaneelin kummallakin sivulla olevia akseleita pääyksikön keskiosaa kohti ja irrota. 
(Se voidaan irrottaa myös työntämällä sitä joko vasemmalle tai oikealle ja vetämällä eteenpäin.)

(3) Irrota ohjausrasian kannen ruuvi ja vedä kahvaa eteenpäin.

(2) Aseta putki siihen suuntaan, jossa se vedetään ulos.

Putket oikealta, alhaalta oikealta ja oikealta takaa (katso kuva 7)
• Kiedo tyhjennysletku ja kylmäaineputkisto eristysnauhalla (3) yhteen niin, että tyhjennysletku on 

kylmäaineputkiston alapuolella.

Kuva 6
1 Akseli

2 Etupaneeli

3 Ohjausrasian kansi

4 Kahva

5 Ruuvi

1 Eristysnauha (3) (tarvike)

2 Kylmäaineputkisto

3 Tyhjennysletku

Kuva 7

(1)

(2) (2)

(3)

5

1

1
1

2
3

4

1

2

3
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Putket vasemmalla, vasemmalla takana tai vasemmalla alhaalla
• Irrota etusäleikkö. (Katso kuva 8)

Miten etusäleikkö irrotetaan
(1)Irrota säleikön kiinnitysruuvit, kiinnikkeet ja kielekkeet.
(2)Irrota etusäleikkö.

Etusäleikön kiinnitys (vain luokka 100)
Kiinnitä ilman ulostulon mukana toimitettu ruuvisuojus (6). (3 paikkaa)

• Irrota tyhjennystulppa, eristysputket ja tyhjennysletku valutusastiasta, ja vaihda ne. 
(Katso kuva 9)

• Muovaa paikallinen kylmäaineputkisto etukäteen, ja sovita se asennuspaneeliin (1) merkittyihin 
nesteputken ja kaasuputken kohtiin.

Tyhjennysletkun ja -tulpan vaihtaminen
(1) Irrota tyhjennystulppa ja eristysputki.
(2) Irrota tyhjennysletkun asennusruuvit ja vedä tyhjennysletku ulos.
(3) Asenna tyhjennystulppa ja eristysputki oikealle puolelle.
(4) Asenna tyhjennysletku vasemmalle puolelle ja kiinnitä se asennusruuveilla.

Kuva 8
1 Kieleke (3 paikkaa)

2 Ruuvi (3 paikkaa)

3 Kieleke

4 Kieleke (4 paikkaa)

5 Ruuvi (6 paikkaa)

6 Säleikön kiinnikkeet (3 paikkaa)

7 Kolikko tms.

A Etusäleikön kiinnityskohdat, luokka 71

B Etusäleikön kiinnityskohdat, luokka 100

C Säleikön kiinnikkeiden irrotus (vain luokka 100)
Irrota kiinnikkeet etusäleikön alta kolikolla.

6

A B

C

7

1 3 4

5

2
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Jos tyhjennysletkua ei vaihdeta, yksikön sisään kertyy todennäköisesti vettä. Jos liejua esiintyy, letku voi 
tukkeutua, mistä voi seurata vesivuoto.

(3) Ripusta sisäyksikkö asennuspaneeliin. (Katso kuva 10)
• Kun vaimennusmateriaali asetetaan seinän ja sisäyksikön väliin tässä vaiheessa, työ sujuu helpommin.

Putket oikealla puolella, oikealla puolella takana tai oikealla puolella alhaalla
• Vedä tyhjennysletku ja kylmäaineputkisto seinälle.

(4) Vedä yksikön johdotus, maajohdin ja kaukosäätimen johdotus johdinohjaimen läpi yksikön takaa 
ja sitten eteen.

1 Eristysputki

2 Tyhjennystulppa

3 Huolehdi siitä, että rakoja ei jää.

4 Älä käytä voiteluöljyä (kylmäaineöljyä), kun laitat paikalleen. Se voi 
aiheuttaa vaurioitumista ja vesivuotoja.

5 Aseta kuusioavain (4 mm).

Kuva 9

1 Etupaneeli

2 Ohjausrasian kansi

3 Ripusta sisäyksikön koukku asennuspaneeliin (1).

4 Etusäleikkö

5 Muista viedä kaikki johdot johdinohjaimen läpi.

6 Tyhjennysletku

7 Kylmäaineputki

8 Kieleke
2 paikkaa luokalle 71.
3 paikkaa luokalle 100.

9 Kaapelointi (hankitaan erikseen)
Yksikön kaapelointi, maadoitus ja kaukosäätimen 
kaapelointi

10 Asennuspaneeli (1) (tarvike)

11 Seinä

12 Aseta vaimennusmateriaali

Kuva 10

5

1 2

3
4

5

109

8

7

2

1

4

3

6
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(5) Liitä putkisto. (Katso "6. KYLMÄAINEPUTKISTON ASENNUS" ja kuva 11)

• Kiinnitä sähköjohdot, kuten yksiköiden väliset johdot, kylmäaineputkeen vinyyliteipillä.
• Tiivistä putkiston läpivientireikä tiivistemassalla.

(6) Työnnä sisäyksikön kumpaakin alakulmaa molemmin käsin, ja kiinnitä sisäyksikön takana oleva 
kieleke asennuspaneeliin (1). (Katso kuva 10)
• Irrota tässä vaiheessa (3) asennettu vaimennusmateriaali.
• Varmista, että yksikön johdotus, maajohdin ja kaukosäätimen johdotus eivät ole tarttuneet kiinni 

sisäyksikön sisälle.

 Kun ruuvataan sisäyksikkö kiinni
• Irrota etusäleikkö. (Katso kuva 8)
• Kiinnitä sisäyksikkö asennuspaneeliin (1) kiinnitysruuveilla (5). (Katso kuva 12)

1 Tyhjennysletku

2 Johdotus

3 Kylmäaineputkisto

4 Kiinnitä vinyyliteipillä.

5 Tiivistä tiivistemassalla.

6 Kiedo eristysnauhaa niin, että vähintään puolet nauhan 
leveydestä menee limittäin jokaisella kierroksella. Kiedo 
eristysnauhaa aina L-mutkaan asti.

Kuva 11

1 Asennuspaneeli (1) (tarvike)

2 Tyhjennysletku

3 Kylmäaineputkisto

4 Eristysnauha (3) (tarvike)

5 M4 x 12L (tarvike) (5)
2 paikkaa luokalle 71.
3 paikkaa luokalle 100.

Kuva 12

5

1

2

3

4

6

5

1

2

3

4
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6. KYLMÄAINEPUTKISTON ASENNUS
Katso ulkoyksikön kylmäaineputkien asennusohjeita sen asennusoppaasta.
Muista lämpöeristää sekä kaasu- että nesteputket. Puutteellinen eristys voi aiheuttaa vesivahinkoja. 
Kaasuputkien eristyksen lämmönkeston täytyy olla vähintään 120°C. Vahvista erittäin kosteassa 
ympäristössä kylmäaineputkien eristystä. Jos eristys on puutteellinen, eristyksen pinnalle voi 
muodostua kondensaatiota.
Tarkista ennen työn aloittamista, että kylmäaineena on R410A. (Jos käytetään eri kylmäainetta, 
normaalia toimintaa ei voi suorittaa.)

HUOMAUTUS

Tämä tuote on tarkoitettu uutta kylmäainetta (R410A) varten. Noudata asennuksen aikana 
seuraavaa varotoimenpidettä.
• Käytä laippaliitäntään R410A:lle tarkoitettua putkileikkuria ja laipoitustyökaluja.
• Levitä laippaosan sisälle joko eetteri- tai esteriöljyä ennen liittämistä.
• Käytä yksikön mukana toimitettuja laippamuttereita. Älä käytä luokan 1 laippamutteria.

Muuten kylmäainetta voi vuotaa.
• Jotta putken sisään ei pääse pölyä, kosteutta tai muita vieraita aineita, purista joko putken pää 

kiinni tai peitä se eristysnauhalla.
• Kylmäainepiiriin ei saa päästää mitään muuta ainetta, ilmaa tms., kuin määrättyä kylmäainetta. 

Jos kylmäainekaasua pääsee vuotamaan työskentelyn aikana, tuuleta huone 
välittömästi kunnolla.

• Ulkoyksikkö on täytetty kylmäaineella.
• Käytä piirustuksen mukaisesti sekä mutteri- että momenttiavainta laitteen putkien liittämiseen ja 

irrottamiseen. (Katso kuva 13)

• Katso laippamitat taulukosta 2.
• Kun liität laippamutteria, levitä esteri- tai eetteriöljyä laipoitetun osan sisäpuolelle ja kierrä mutterin kierrettä 

3–4 kertaa käsin ennen kiinni kiertämistä. (Katso kuva 14)

HUOMAUTUS

• Älä vahingoita laippaosaa.

1 Momenttiavain

2 Kiintoavain

3 Putkiliitos

4 Laippamutteri

Kuva 13

1 Levitä tälle pinnalle esteri- tai eetteriöljyä.

Kuva 14

1

2

3

4

1
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Taulukko 2

• Katso oikea kiristysmomentti taulukosta 2.

HUOMAUTUS

• Liian kireälle kiertäminen voi vahingoittaa laippamutteria ja aiheuttaa kylmäaineen vuotoja.

Jos käytössä ei ole momenttiavainta, käytä taulukkoa 2 nyrkkisääntönä

Kun kiristät laippamutteria mutteriavaimella, tietyssä kohdassa vääntömomentti äkkiä kasvaa.
Kiristä laippamutteria tästä kohdasta alla näkyvään kulmaan. (Katso taulukko 3)

Kun työ on valmis, tarkista ettei vuotoja ole.
Jos kiristystä ei tehdä ohjeiden mukaisesti (jos kiristetään löysästi), seurauksena voi olla kylmäainevuoto 
(hidas vuoto), josta voi seurata laitteen toimintahäiriö (esimerkiksi riittämätön jäähdytys tai lämmitys).

Taulukko 3

HUOMAUTUS

Muista eristää kaikki asennuksessa käytettävät putket yksikön sisällä olevaan putkiliitokseen asti.
Eristämättömät putket voivat aiheuttaa kondensaatiota tai palovammoja, jos niitä kosketaan.

• Kun putkiliitäntöjen vuototarkistus on tehty, tee lämpöeristys putkien lisäeristysputkilla ja eristysnauhalla 
(3). Eristysnauhaa (3) täytyy kietoa L-mutkasta aina yksikön sisällä olevaan päähän asti. (Katso kuva 15)

Putken koko Kiristysmomentti (N•m) Laipan koko A (mm) Laippa

Ø9,5 (3/8") 32,7-39,9 12,8-13,2

Ø15,9 (5/8") 61,8-75,4 19,3-19,7

Putken koko Lisäkiristyskulma Työkalun suositeltu varren pituus

Ø9,5 (3/8") 60–90 astetta Noin 200 mm

Ø15,9 (5/8") 30–60 astetta Noin 300 mm

1 Paikallinen putkisto

2 Eristysputkinauha

3 Sisäyksikön putkisto

4 Sisäyksikön putkiston eristysputki

5 Suuri kiinnike (tarvike) (4)

6 Eristysputkinauha

7 Eristysnauha (tarvike) (3)
Katso "5. SISÄYKSIKÖN ASENNUS".

8 L-mutka

9 Aloita kietominen

10 Sisäyksikön putkiston eristysputki

11 Eristysputkinauha

12 Eristysputken sauma
Kiinnitä eristysputken teippi niin, että putken 
saumassa ei ole rakoja.

Kuva 15

R0.4-0.8

A90
0 ±

20  

45
0
± 2

0

5

9
8

7

1

2
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6
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• Kun kylmäaineputkistoa kovajuotetaan, kovajuottaminen voidaan aloittaa vastaa typpikorvauksen 
(HUOMAUTUS 1) jälkeen tai syötettäessä typpeä kylmäaineputkistoon (HUOMAUTUS 2). Kun tämä on 
tehty, kytke sisäyksikkö laipoilla.

HUOMAA
1. Katso typpikorvausohjeet rakennusten Multi-split-tyyppisen sarjan asennusoppaasta (ota yhteys Daikin-

jälleenmyyjään).
2. Jos juotetaan sen jälkeen, kun putkessa on virrannut typpeä ilman korvaamiseksi typellä, typen paineeksi 

kannattaa asettaa paineenalennusventtiilillä noin 0,02 MPa. (Katso kuva 16)

3. Älä käytä juoksutinta juottaessasi kylmäaineputkistoa. Käytä juottamiseen fosforikuparikovajuotetta 
(BCuP-2: JIS Z 3264/B-Cu93P-710/795: ISO 3677), joka ei vaadi juoksutinta.
(Klooripohjainen juoksutin on erittäin haitallista kylmäaineputkistoille. Se syövyttää kylmäaineputkiston, 
ja jos se sisältää fluoria, se pilaa jäähdytysöljyn.

4. Kun suoritetaan sisäyksikön ja yksiköiden välisen putkiston vuototesti sisäyksikön asennuksen jälkeen, 
katso vuototestipaineen ja kylmäaineputkiston asennuksen ohjeita sisäyksikön asennusoppaasta tai 
teknisestä oppaasta.

5. Ilmanpoistosta tai kylmäaineen lisäämisen unohtamisesta aiheutuva kylmäaineen puute voi aiheuttaa 
yksikön toimintahäiriön (riittämätön jäähdytys tai lämmitys).
Katso ulkoyksikön asennusopasta tai teknistä opasta, kun asennat kylmäaineputkistoa.

HUOMAUTUS

• Älä käytä antioksidantteja tai vastaavia juottamisen aikana. (Jäämät voivat aiheuttaa putkien 
tukkeutumisen tai osien vaurioitumisen.)

Kuva 16
1 Kylmäaineputkisto

2 Juotettava osa

3 Teippaus

4 Käsiventtiili

5 Paineenalennusventtiili

6 Typpi

5

66

1 2 3
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7. POISTOPUTKISTON ASENNUS
(1) Asenna tyhjennysputkisto. (Katso kuva 17)

Asenna poistoputkisto niin, että vesi poistuu asianmukaisesti.
• Tyhjennysputkiston täytyy olla lyhyt, viettää alaspäin vähintään 1/100 ja estää ilmataskujen 

muodostuminen. Myös sisäyksiköiden poistoletkun täytyy viettää alaspäin.

HUOMAUTUS

• Poistoputki voi tukkeutua, jos siihen kertyy vettä.

• Pidä silmällä kuvan 17 kohtia poistoa asentaessasi.

• Kun tyhjennysletkua jatketaan, käytä kaupallisesti saatavana olevaa jatkoletkua, ja muista eristää 
tyhjennysletkun sisäyksikössä oleva jatke. (Katso kuva 18)

• Varmista, että putkiston halkaisija on yhtä suuri (kovavinyylikloridi, nimellishalkaisija 13 mm) tai 
suurempi.

• Kun sisäyksikköön kiinnitettyyn tyhjennysletkuun liitetään suoraan kova PVC-putki (nimellishalkaisija 
13 mm) (esim. upotettua putkistoa varten), käytä mitä tahansa kaupallisesti saatavana olevaa PVC-
putkea (nimellishalkaisija 13 mm). (Katso kuva 19)

HUOMAUTUS

• Älä taivuta tai väännä sisäyksikköön liitettyä poistoletkua, jotta letkuun ei kohdistu liiallista voimaa. 
(Liiallisen voiman kohdistaminen poistoletkuun voi aiheuttaa vesivuotoja.)

• Kun asennat erikseen toimitettua tyhjennyssarjaa, noudata sen asennusoppaan ohjeita.

Kuva 17
1 Varmista, että poistoputki viettää alaspäin.

2 Varmista, että kärki ei mene veden alle, vaikka vettä lisättäisiin.

3 Tyhjennysletku
(Kaltevuus alaspäin)

4 Tyhjennysletku

1 Tyhjennysputken jatke (erikseen hankittava)

2 Eristysputki (hankittava erikseen)

3 Eristysnauha (tarvike) (3)
(Katso "5. SISÄYKSIKÖN ASENNUS".)

4 Sisäyksikön tyhjennysletku

Kuva 18

1 Sisäyksikköön liitetty tyhjennysletku

2 Erikseen myytävä kova PVC-putkiliitos 
(nimellishalkaisija 13 mm)

3 Erikseen myytävä kova PVC-putki (nimellishalkaisija 
13 mm)

Kuva 19

1

2

3 4

1

2 3

4

1 2 3
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(2) Varmista, että poisto toimii kunnolla.
• Kun kaikki poistoputket on liitetty, tarkasta tyhjentyminen avaamalla etupaneeli, irrottamalla 

ilmansuodatin, kaatamalla hieman valutusastiaan ja varmistamalla, että vesi virtaa tasaisesti ulos 
letkusta. 
(Katso kuva 20)

HUOMAUTUS

Poistoputkiston liitännät
• Älä liitä poistoputkistoa suoraan viemäriputkiin, jotka haisevat ammoniakilta. Viemärissä oleva 

ammoniakki voi päästä poistoputkien kautta sisäyksikköön ja syövyttää lämmönvaihdinta.

1 Muoviastia kaatamista varten

2 Älä läikytä vettä.

3 Valutusastia

Kuva 20

1

2
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8. SÄHKÖJOHTOJEN ASENNUS

8-1 YLEISIÄ OHJEITA
• Sähkötyöt tulee suorittaa sähköyhtiöiden valtuuttaman sähköasentajan toimesta. (Vain valtuutettu 

sähköasentaja saa suorittaa sähkötöitä ja maadoitusliitäntöjä.)
• Kaikki sähköasennustyöt tulee antaa valtuutetun sähköasentajan tehtäväksi.
• Järjestelmään on asennettava katkaisija, jolla voidaan katkaista virta koko järjestelmästä.
• Muista asentaa maavuotokatkaisin ulkoyksikköön.

(Asenna maavuotokatkaisin sähköiskujen ja tulipalon välttämiseksi.)
• Sisä- ja ulkoyksiköiden välisen ja sisäyksiköiden välisen johdotuksen määritetty jännite on 220–240 V.
• Älä kytke virransyöttöä (sisäyksikköön), ennen kuin kaikki asennustyöt on tehty.
• Muista maadoittaa ilmastointilaite.
• Katso ulkoyksikön mukana toimitetusta asennusohjeesta tietoja yksikköön kytkettävän tehonsyöttöjohdon 

vahvuudesta, pääkatkaisijan tehosta ja johdotuksesta.
• Älä liitä maajohtoa kaasuputkiin, putkistoihin, ukkosenjohdattimiin tai puhelimen maadoitukseen.

• Kaasuputket: voivat aiheuttaa räjähdyksen tai tulipalon kaasuvuodon sattuessa.
• Putkistot: ei maadoitustehoa, jos käytetään kovia vinyyliputkia. 
• Puhelimen maadoitusjohdot tai ukkosenjohdattimet: voivat aiheuttaa poikkeuksellisen suuren 

sähköjännitteen maahan ukonilman aikana.
• Katso ohjeita sähköjohtojen asennuksesta myös etusäleikön sisäpuolella kiinnitetystä kytkentäkaaviosta.
• Älä koskaan liitä virtajohdinta kaukosäätimen johtimen riviliittimeen, tai koko järjestelmä voi vaurioitua.
• Katso kaukosäätimen asennusoppaasta tietoja sen johdotuksesta. 

(Kaukosäädintä ei kuitenkaan tarvita alayksikköä varten samanaikaiskäyttöjärjestelmätilassa.)
• Älä kosketa piirilevykokoonpanoa kytkentöjen tekemisen aikana. Muuten seurauksena voi olla vaurioita.

8-2 ERIKSEEN HANKITTAVIEN JOHTIMIEN TEKNISET TIEDOT
Katso ulkoyksikön kytkentätietoja sen asennusoppaasta.
Kaukosäätimen johto ja viestilinjan kaapelointi hankitaan erikseen. (Katso taulukko 4)

Taulukko 4

* Tämä on laajennettu kokonaispituus ryhmäohjausjärjestelmässä.
Johdotusmääritykset näytetään ehdolla, että johdotuksen jännitehäviö on 2 %.

HUOMAA
1. Se näyttää tapauksen, jossa käytetään johtoputkia. Jos johtoputkia ei käytetä, käytä H07RN-F:ää.
2. Suojattu vinyylijohto tai kaapeli (eristyspaksuus: vähintään 1 mm)

Johdin Koko (mm
2
) Pituus

Yksiköiden väliset johdot
H05VV-U4G

(HUOMAUTUS 1)
2,5 –

Kaukosäätimen johto
Suojattu vinyylijohto tai -kaapeli 

(2 johdinta)
(HUOMAUTUS 2)

0,75-1,25 Enint. 500 m*
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9. JOHTIMIEN LIITTÄMINEN JA JOHDOTUSESIMERKKI

9-1 JOHTIMIEN LIITTÄMINEN
Sisä- ja ulkoyksiköiden välisen johdotuksen, maadoituksen ja kaukosäätimen johdotuksen 
liitäntätavat
• Sähköasennus yksiköiden välillä ja maajohto

Kytke yksiköiden väliset johtimet ja maadoitusjohdin, jotka vedettiin yksikköön vaiheessa 5. SISÄYKSIKÖN 
ASENNUS. Kun teet tätä, sido johdotus yksiköiden ja maajohtimen välille käyttäen toimitukseen kuuluvaa 
pientä puristinta (4), ja kiinnitä sitten puristin (4) tiukasti alla olevan kuvan mukaisesti. (Katso kuva 21)

• Kaukosäätimen johdotus (kaukosäädintä ei tarvita alayksikköä varten 
samanaikaiskäyttöjärjestelmätilassa.)
Liitä kaukosäätimen johdot riviliittimiin (P1 ja P2).
Kun teet tätä, kiinnitä kaukosäätimen johdot tukevasti käyttämällä toimitukseen kuuluvaa pientä puristinta 
(4).
(Katso kuva 21)
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Kuva 21
A Riviliittimen liittäminen yksiköiden välistä johdotusta varten

1 Ulkoyksikkö

2 Sisäyksikkö

3 Kohdista numerot.

4 Maadoitus

B Jos tehonsyötön liitintä käytetään yhdessä muiden liitosjohtimien kanssa

1 Huolehdi siitä, että johdinliitinosa eristetään kunnolla niin, että liittimet eivät pääse koskettamaan toisiaan.

2 Yksiköiden välisen johdotuksen riviliitin

3 Maaliitin

4 Maadoitus

5 Yksikön johdotus

6 Pieni puristin (tarvike) (4) (3 kohtaa)
Leikkaa ylimääräinen materiaali pois kiristyksen jälkeen.

7 Kaukosäätimen kaapeli

8 Kauko-ohjaimen riviliitin (6P)

C Johdinpuristimen käyttö

1 Pieni puristin (tarvike) (4)
Purista kiinni, kun olet sitonut yksiköiden väliset johdot ja maajohdot.

2 Yksiköiden väliset johdot

3 Maadoitus

4 Kaukosäätimen johto

5 Pieni puristin (tarvike) (4)

P1
REMOTE
CNTRL

TRANSMISSION
WIRING

FORCED
OFF

T2

1 32

1 2 3

1
2
3

1
2
3

P2 F1 F2 T1

5

5

6

8
7

1

1

1A C

B

2
2

2

3

3

3

4

4

4
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HUOMAUTUS

• Järjestä sähköjohdot ja kiinnitä ohjausrasian kansi tukevasti.
(Jos ohjausrasian kannen väliin on jäänyt sähköjohtoja tai kansi irtoaa, seurauksena voi olla sähköisku tai 
tulipalo.)

• Johtojen liittämisen jälkeen kiinnitä tiivistemassaa tai eristysmateriaalia (hankitaan erikseen) johtoreikään 
niin, ettei jää rakoja ja jotta pieneläimet eivät pääse sisään ulkopuolelta.

• Reititä pienjännitejohdot (kaukosäätimen johdot) vähintään 50 mm:n päähän suurjännitejohdoista (sisä- 
ja ulkoyksiköt yhdistävät johdot) ja maadoitusjohdosta, jotta ne eivät kulje samasta paikasta.
Muuten sähkökohina (ulkoinen häiriö) voi aiheuttaa toimintahäiriön tai rikkoutumisen.

Virtalähteen johdotuksessa huomioitavaa
Käytä pyöreää kutistustyyppistä liitintä virransyötön riviliittimen liitäntään. (Katso kuva 22)

Jos sellaista ei mitenkään voi käyttää, noudata seuraavia ohjeita. 

• Älä liitä halkaisijaltaan erikokoisia johtoja samaan virtalähteen liittimeen. (Löysä liitäntä voi aiheuttaa 
ylikuumenemista.) (Katso kuva 23)

• Varmista johdotuksessa, että käytetään määritettyjä johtoja. Kiinnitä johtimet myös tukevasti niin, että 
liittimiin ei kohdistu ulkoista voimaa.

Liitinruuvien kiristysmomentti
• Käytä sopivaa ruuviavainta liitinruuvien kiristämiseen. Jos ruuviavaimen kärki on liian pieni, ruuvin kanta 

voi vahingoittua eikä ruuvia voi kiristää kunnolla.
• Jos liitinruuveja kiristetään liikaa, ruuvit voivat vaurioitua.
Katso taulukosta 5 liitinruuvien kiristysmomentit.

Taulukko 5

• Jos käytetään kerrattua johdinta, älä juota sitä.

1 Kiinnitä eristysholkki

2 Pyöreä kutistustyyppinen liitin

3 Sähköjohto

Kuva 22

Liitä samankokoiset johdot 
kummallekin puolelle.

Älä liitä samankokoisia johtoja 
vain yhdelle puolelle.

Älä liitä erikokoisia johtoja.

Oikein Väärin Väärin
Kuva 23

Kiristysmomentti (N•m)

Kaukosäätimen johdotuksen riviliitin 0,79 – 0,97

Yksiköiden välisen johdotuksen riviliitin 1,18 – 1,44

Maaliitin 1,18 – 1,44

1

2

3
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9-2 KYTKENTÄESIMERKKI

HUOMAUTUS

Muista asentaa maavuotokatkaisin ulkoyksikköön.
Muuten seurauksena voi olla sähköisku tai tulipalo.

Katso ulkoyksikön asennusohjeista tietoja yksikön johdotuksesta.
Tarkista järjestelmätyyppi.

• Parityyppi: yksi kaukosäädin ohjaa yhtä sisäyksikköä (vakiojärjestelmä). (Katso kuva 24)

• Samanaikaiskäyttöjärjestelmä: 1 kaukosäädin ohjaa 2 sisäyksikköä
(2 sisäyksikköä toimii yhtäläisesti.) (Katso kuva 25) 

• Ryhmäohjaus: 1 kaukosäädin ohjaa enintään 16 sisäyksikköä 
(Kaikki sisäyksiköt toimivat kaukosäätimen mukaan.) (Katso kuva 26)

2 kaukosäätimen ohjaus: kaksi kaukosäädintä ohjaa yhtä sisäyksikköä. (Katso kuva 28)

HUOMAA
• Ulko- ja sisäyksiköiden liittimien numeroiden täytyy vastata toisiaan.

Parityyppi
Samanaikaisesti toimivat 

järjestelmät
Ryhmäohjaus

Kuva 24 Kuva 25 Kuva 26
1 Päävirtalähde

2 Maavuotokatkaisin

3 Ulkoyksikkö

4 Sisäyksikkö

5 Kaukosäädin (valinnaisvarusteet)

6 HUOMAA

7 Sisäyksikkö (pääyksikkö)

8 Sisäyksikkö (alayksikkö)

9 Ryhmäohjauksen kaukosäädin (valinnaisvarusteet)

P1 P2

1 2 3

P1 P2

1 2 3

5

6

1
2

3

4

1 2 3

P1 P2

P1 P2

P1 P2

1 2 3 1 2 3

5

7

1

2

3

8

6

P1 P2

1 2 3 1 2 3 1 2 3

P1 P2 P1 P2 P1 P2

1 2 3 1 2 3 1 2 3

9

7
4

1
2

3

1
2

3

1
2

3

4

6 6 6
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 Kun otetaan ryhmäohjaus käyttöön
• Pariyksikkönä tai usean yksikön simultaanikäytön pääyksikkönä käytettäessä voit samaan aikaan 

käynnistää/pysäyttää kaukosäätimellä korkeintaan 16 yksikön (ryhmä)ohjauksen. (Katso kuva 27)
• Tällöin kaikki ryhmän sisäyksiköt toimivat ryhmäohjauksen kaukosäätimen mukaan.
• Yksikön termostaatti toimii vain sisäyksikössä, johon kaukosäädin on liitetty.

Johdotusmenettely
(1) Irrota ohjausrasian kansi. (Katso "5. SISÄYKSIKÖN ASENNUS".)
(2) Tee ylitysjohdotus liittimien (P1, P2) väliin ohjausrasiassa kaukosäädintä varten. (Napaisuutta ei ole.) 

(Katso kuva 28 ja taulukko 4)

HUOMAA
• Ulko- ja sisäyksiköiden liittimien numeroiden täytyy vastata toisiaan.

Ohjaus kahdella kaukosäätimellä (yhden sisäyksikön ohjaus kahdella kaukosäätimellä)
• Kun käytössä on kaksi kaukosäädintä, toisen on oltava kytketty asentoon MAIN (pää) ja toisen asentoon 

SUB (ala).

Vaihto MAIN- ja SUB-tilojen välillä
• Jos käytetään BRC1E-mallista kaukosäädintä, katso kaukosäätimen käyttöopasta.

Jos kaukosäädin on langallinen, vaihda kytkimen asetus seuraavasti:

Kuva 27
1 Ulkoyksikkö 1

2 Sisäyksikkö 1

3 Sisäyksikkö (alayksikkö)

4 Sisäyksikkö 2 (pääyksikkö)

5 Ulkoyksikkö 2

6 Ulkoyksikkö 16

7 Sisäyksikkö 16

8 Ryhmäohjauksen kaukosäädin

Ohjaus 2 kaukosäätimellä

1 Päävirtalähde

2 Maavuotokatkaisin

3 Ulkoyksikkö

4 Sisäyksikkö

5 Kaukosäädin (valinnaisvarusteet)

6 HUOMAA

7 Sisäyksikkö (alayksikkö)

8 Sisäyksikkö (pääyksikkö)

9 Kaukosäädin 1

10 Kaukosäädin 2

Kuva 28

5

7

8

1

2

3

4

6

P1 P2

P1 P2 P1 P2

1 2 3

1 2 3

6

2

1

3

4

5

3

9 10

8

7
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(1) Aseta litteäpäinen ruuvitaltta yläosan ja alaosan koveran osan väliin ja irrota yläosa. (2 kohtaa) (piirilevy 
on kiinnitetty kaukosäätimen yläosaan.) (Katso kuva 29)

(2) Käännä toisen kaukosäätimen piirilevyllä oleva main/sub-vaihtokytkin asentoon S. (Jätä toisen 
kaukosäätimen kytkin asentoon M.) (Katso kuva 30)

Johdotusmenettely
(3) Irrota ohjausrasian kansi (katso "5. SISÄYKSIKÖN ASENNUS").
(4) Lisää johdot kaukosäätimen 2 (ala) ja liittimen (P1, P2) väliin riviliittimessä (X1M) kaukosäädintä 

varten ohjausrasiassa. (Napaisuutta ei ole.) (Katso kuva 28 ja taulukko 4) 

HUOMAA
1. Kaikkien johtimien paitsi kaukosäätimen johtimien on vastattava navan merkintää.
2. Jos kyseessä on ryhmäohjaus, liitä kaukosäädin pääyksikköön, kun se liitetään 

samanaikaiskäyttöjärjestelmään. (Liitäntä alayksikköön on tarpeeton.)
3. Valitse ryhmäohjaus- ja samanaikaiskäyttöjärjestelmälle kaukosäädin, joka sopii sisäyksikköön, jossa on 

eniten toimintoja (esim. kiinnitetty kääntöläppä).
4. Liitä kaukosäätimen johto pääyksikköön käyttäessäsi samanaikaiskäyttöjärjestelmää.

1 Kaukosäätimen yläosa

2 Kaukosäätimen alaosa

3 Aseta ruuvitaltta tähän ja irrota kaukosäätimen yläosa varovasti.

Kuva 29

1 Tehdasasetus

2 Vain yksi kaukosäädin täytyy muuttaa, jos tehdasasetuksia ei ole 
vaihdettu.

3 Kaukosäätimen piirilevy

Kuva 30

1

3
2

S

M
S

S
M1

2

3
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10. KENTTÄASETUS
Tee kaikki kohdan "Asennuksen jälkeen tarkastettavat kohteet" sivulla 4 kohteet.
• Varmista, että sisä- ja ulkoyksiköiden asennus- ja kytkentätyöt on tehty.
• Varmista, että kaikki seuraavat kohteet on suljettu: sisäyksikön ohjausrasian kansi, ulkolevy ja ulkoyksikön 

putkiston suojus.
<Kenttäasetukset on suoritettava kaukosäätimellä asennusolosuhteiden mukaisesti.>

• Asetukset voi tehdä muuttamalla seuraavien tunnuksien arvot: "Tilanro", "ENSIMMÄINEN KOODINRO", ja 
"TOINEN KOODINRO".

• Katso asetusmenettelyt ja ohjeet kaukosäätimen käyttöoppaasta.

HUOMAA
• Tilanumeroasetus tehdään normaalisti kollektiivisesti ryhmälle. Jotta jokainen sisäyksikkö voitaisiin asettaa 

erikseen ja suorittaa tarkistukset asetusten jälkeen, määritä tilanumero sulkeissa.

• Älä tee asetuksia, joita ei ole mainittu taulukossa.

10-1 ILMAVIRRAN ASETUKSET, KUN TERMOSTAATTI ON POIS PÄÄLTÄ
• Aseta virtausnopeus ympäristön vaatimusten mukaisesti neuvoteltuasi asiakkaan kanssa.

(Tehdasasetuksena ilmavirran asetus, kun jäähdytyksen termostaatti on pois päältä, on toinen koodinro 02, 
kun muut asetukset ovat 01.) (Katso taulukko 6)

Taulukko 6

 ovat tehdasasetukset.

10-2 ILMANSUODATINILMOITUKSEN ASETTAMINEN
• Kaukosäätimet on varustettu nestekidepohjaisilla ilmansuodatinilmoituksilla, joista käy ilmi 

ilmansuodattimen puhdistusaika.
• Muuta parametrin SECOND CODE NO. arvoa oheisen taulukon 7 tietojen perusteella huoneilman 

likaisuuden tai pölyisyyden mukaan.
(TOINEN KOODINRO on tehtaalla asetettu arvoon "01" ilmaisemaan vähäistä ilmansuodattimen 
vaihtotarvetta)
Selitä asiakkaalle, että suodattimet täytyy puhdistaa säännöllisesti tukkeutumisen estämiseksi, ja asetettu 
aika.

• Suodattimen säännöllinen puhdistusaika voi lyhentyä käyttöympäristön mukaan.

Taulukko 7

Asetus Tilanro 1. KOODINRO 2. KOODINRO

Puhaltimen toiminta, kun 
termostaatti on pois päältä 

(jäähdytys/lämmitys)

Normaali
11 (21) 2

01

Pysäytys 02

Ilmavirran nopeus, kun 
jäähdytystermostaatti on pois 

päältä

LL-ilmavirran 
nopeus

12 (22) 6

01

Ilmavirran 
nopeuden 

asettaminen
02

Ilmavirran nopeus, kun 
lämmitystermostaatti on pois 

päältä

LL-ilmavirran 
nopeus

12 (22) 3
01

Ilmavirran 
nopeusasetus

02

Asetus
Ilmansuodattimen 
ilmoitusväli

Tilanro
1. 

KOODINRO
2. 

KOODINRO

Ilmansuodatin 
likaantumisen merkkivalo

Noin 200 h
10 (20) 0

01

Ilmansuodatin
voimakas likaantuminen

Noin 100 h 02
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10-3 ILMAVIRRAN NOPEUDEN LISÄYSTILAN ASETTAMINEN
• Ilmavirran asetusnopeutta (HH, H ja L) voidaan nostaa asennusolosuhteiden tai asiakkaan pyynnön 

mukaan. Vaihda tällöin 2. koodinumero taulukon 8 mukaisesti.
(Toisen koodinumeron tehdasasetus on 01.)

Taulukko 8

10-4 SAMANAIKAISKÄYTTÖJÄRJESTELMÄN SISÄYKSIKÖIDEN NUMERON ASETTAMINEN
• Käytettäessä samanaikaiskäyttöjärjestelmätilaa muuta TOINEN KOODINRO kuten taulukko 9 näyttää.

(Toisen koodinumeron tehdasasetus on 01, parijärjestelmä.)

Taulukko 9

• Käytettäessä samanaikaiskäyttöjärjestelmätilaa, katso kohtaa "10-
5 SAMANAIKAISKÄYTTÖJÄRJESTELMÄN ERILLISET ASETUKSET" asettaaksesi pää- ja alayksiköt 
erikseen.

Käytettäessä langattomia kaukosäätimiä
• Käytettäessä langattomia kaukosäätimiä langattoman kaukosäätimen osoite täytyy asettaa.

Katso asetusohjeet langattoman kaukosäätimen mukana tulleesta ohjekirjasta.

10-5 SAMANAIKAISKÄYTTÖJÄRJESTELMÄN ERILLISET ASETUKSET
Valinnaisen kaukosäätimen käyttö helpottaa alayksikön asettamista. 

Menettely
• Tee seuraavat toimenpiteet asettaessasi pää- tai alayksikköä erikseen. (Katso kuva 31)
(1) Muuta TOINEN KOODINRO arvoon 02, jotta alayksikkö voidaan asettaa erikseen. (Katso taulukko 10)

(2. koodinumeron tehdasasetus on 01: yhdistetty asetus.)

Taulukko 10

HUOMAA
• Tilanumeroasetus tehdään normaalisti kollektiivisesti ryhmälle. Jotta jokainen sisäyksikkö voitaisiin asettaa 

erikseen ja suorittaa tarkistukset asetusten jälkeen, määritä tilanumero sulkeissa.

(2) Suorita kenttäasetus pääyksikölle (katso 10-1 – 10-4).
(3) Käännä päävirta pois vaiheen (2) jälkeen.
(4) Irrota kaukosäädin pääyksiköstä ja liitä se alayksikköön.
(5) Käännä päävirta jälleen päälle ja kuten kohdassa (1), muuta toinen koodi nro. 02:een: erillisasetus.
(6) Suorita kenttäasetus alayksikölle (katso 10-1 – 10-3).
(7) Käännä päävirta pois vaiheen (6) jälkeen.
(8) Jos alayksikköjä on useampi kuin yksi, toista vaiheet (4)–(7).
(9) Irrota kaukosäädin alayksiköstä asetusten jälkeen, ja liitä se takaisin pääyksikköön. Asetustoimenpiteet 

on tehty.

Asetus Tilanro 1. KOODINRO 2. KOODINRO

Vakio

13 (23) 0

01

Nosta hieman 02

Nosta 03

Asetus Tilanro 1. KOODINRO 2. KOODINRO

Parijärjestelmä (1 yksikkö)

11 (21) 0

01

Samanaikaiskäyttö-
järjestelmä (2 yksikköä)

02

Samanaikaiskäyttö-
järjestelmä (3 yksikköä)

03

Asetus Tilanro 1. KOODINRO 2. KOODINRO

Yhdistetty asetus
11 (21) 1

01

Erillinen asetus 02
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* Kaukosäätimen johdon siirtäminen pääyksiköstä alayksikköön ei ole tarpeen, mikäli käytössä on 
valinnainen kaukosäädin alayksikköä varten.
(Irrota kuitenkin pääyksikön kaukosäätimen liitinkorttiin liitetyt johtimet.)
Alayksikön asetusten tekemisen jälkeen irrota kaukosäätimen johdot ja kytke kaukosäädin uudelleen 
pääyksiköstä.
(Yksikkö ei toimi on oikein, jos yksikköön liitetty kaksi tai useampia kaukosäätimiä 
samanaikaiskäyttöjärjestelmätilassa.)

HUOMAA
• Ulko- ja sisäyksiköiden liittimien numeroiden täytyy vastata toisiaan.

Kuva 31
1 Päävirtalähde

2 Maavuotokatkaisin

3 Ulkoyksikkö

4 Sisäyksikkö (pääyksikkö)

5 Sisäyksikkö (alayksikkö)

6 Kaukosäädin

7 HUOMAA

P1 P2

P1 P2

1 2 3

P1 P2

1 2 3

P1 P2P1 P2
P1 P2

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3

( 1 ) ( 2 )

( 3 ) ( 7 )

( 4 )
( 8 )

( 5 ) ( 6 )

6

5

7

1

2

3

4

6

5

7

1

2

3

4
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10-6 TIETOKONEPOHJAINEN OHJAUS (PAKOTETTU OFF- JA ON/OFF-KÄYTTÖ)
(1) Johtimien tiedot ja kytkennän tekeminen (katso kuva 32)

• Kytke ulkoa tulevat johdot kaukosäätimen riviliittimen liittimiin T1 ja T2. 
(Napaisuutta ei ole.) 

Taulukko 11

(2) Käynnistys
• Taulukossa 12 selitetään tulon A vaikutuksesta käynnistyvä pakotettu off- ja on/off-käyttö.

Taulukko 12

(3) PAKOTETTU OFF- ja ON/OFF-käytön valitseminen
• Kytke virta ja valitse toiminto kaukosäätimen avulla.
• Vaihda toinen koodinro. (Katso taulukko 13)

(Toisen koodinumeron tehdasasetus on 01, pakotettu off.)

Taulukko 13

1 Tulo A

Kuva 32

Johtimen tekniset tiedot Suojattu vinyylijohto tai kaapeli (2-johtiminen)

Halkaisija 0,75–1,25 mm
2

Pituus Enint. 100 m

Ulkoinen liitin Liitin, jonka minimikuormitus on 15 VDC, 10 mA.

PAKOTETTU OFF ON/OFF-käyttö

Tulo ON pysäyttää laitteen (mahdotonta kaukosäätimien avulla). Tulo "OFF → ON" käynnistää laitteen.

Tulo OFF sallii ohjauksen kaukosäätimellä. Tulo ON → OFF sammuttaa laitteen.

Asetus Tilanro 1. KOODINRO 2. KOODINRO

PAKOTETTU OFF
12 (22) 1

01

ON/OFF-käyttö 02

F2 T1 T2
FORCED
OFF
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11. KOEKÄYTTÖ
Tee kaikki kohdan "Asennuksen jälkeen tarkastettavat kohteet" sivulla 4 kohteet. Katso myös 
sisäyksikön asennusopas.
BRC1E-mallin kaukosäätimen asetukset täytyy vaihtaa kaukosäätimen käyttöoppaan ohjeiden mukaisesti.
Muun kaukosäätimen asetukset täytyy vaihtaa seuraavalla tavalla.
• Varmista, että sisä- ja ulkoyksiköiden kaikki asennustyöt on tehty.
• Varmista, että kaikki seuraavat kohteet on suljettu: sisäyksikön ohjausrasian kansi, ulkolevy ja ulkoyksikön 

putkiston suojus.
• Kun kylmäaineputkisto, tyhjennysputkisto ja kytkennät ovat valmiit, puhdista sisäyksikön sisäpuoli ja 

etupaneeli. Suorita seuraavaksi koekäyttö ulkoyksikön asennusoppaan mukaisesti yksikön suojelemiseksi.
(Koekäytön aikana on suositeltavaa, että paikalla on pätevä sähköasentaja tai -insinööri.)

• Jos sisätyöt ovat kesken koekäytön jälkeen, selitä asiakkaalle, että sisäyksiköiden suojelemiseksi 
ilmastointilaitetta ei saa käyttää ennen sisätöiden valmistumista.
(Jos yksikköä käytetään tässä tilassa, sisätilojen viimeistelyssä käytettävät maali, liima ja muut materiaalit 
likaavat sisäyksikön. Se voi aiheuttaa veden roiskumista tai vuodon.)

• Jos esiintyy toimintahäiriö eikä yksikkö toimi, katso kohta "11-1 VIANMÄÄRITYS".
• Kun koekäyttö on suoritettu, paina tarkastus/testauspainiketta kerran, niin yksikkö siirtyy tarkastustilaan, ja 

varmista, että virhekoodi on 00 (normaali).
Jos koodi on jokin muu kuin 00, katso kohta "11-1 VIANMÄÄRITYS".

• Palaa normaalitilaan painamalla tarkastus/testauspainiketta neljä kertaa.

Tilan vaihtaminen

Kuva 33
1 Normaali toimintatila

2 Kenttäasetus

3 Kerran

4 Kerran
(Paina vähintään 4 sekuntia)

5 * Jos mitään ei tehdä noin 10 sekuntiin, normaali toimintatila palaa käyttöön.

6 Vikakoodin näyttö

7 Koekäyttötila

8  Sisäyksikön tyyppikoodin näyttö

9 Ulkoyksikön tyyppikoodin näyttö

10 Tarkastustila

*
* *

6

10

98

71

2

3
3

3

3 3

35
4

5 5
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11-1 VIANMÄÄRITYS
Virta kytkettynä. Ongelmia voidaan seurata kaukosäätimellä.
BRC1E-mallin kaukosäätimen vianmääritys täytyy suorittaa kaukosäätimen asennusoppaan ohjeiden 
mukaisesti. Muiden kaukosäätimien vianmääritys suoritetaan seuraavalla tavalla.
Vianmääritys kaukosäätimen nestekidenäytön avulla.

1 Langallinen kaukosäädin. (HUOMAUTUS 1) 
Kun toiminta pysähtyy ongelman takia, toiminnan merkkivalo vilkkuu ja nestekidenäytössä näkyy 
" " ja vikakoodi. Vianmääritys voidaan suorittaa vikakoodiluettelon avulla ilmoitetun vikakoodin 
perusteella.
Lisäksi jos ryhmäohjauksessa näytetään yksikön numero, se osoittaa yksikön, jossa ongelma 
havaittiin. Tietoja toimintahäiriön nollauksesta: katso (HUOMAUTUS 2).

2 Langaton kaukosäädin.
(Katso myös langattoman kaukosäätimen käyttöopas)
Kun toiminta keskeytyy ongelman takia, sisäyksikön näyttö vilkkuu. Jos näin tapahtuu, määritä vian 
sisältö katsomalla virhekoodi virhekoodiluettelosta, joka löytyy seuraavasti. (HUOMAUTUS 2)

(1) Paina kaukosäätimen tarkastus/testauspainiketta, " " tulee näkyviin ja "0" alkaa vilkkua.
(2) Paina ajan ohjelmointipainiketta ja etsi sen yksikön numero, joka pysähtyi ongelman takia.

Piippausten määrä 3 lyhyttä piippausta......Suorita kaikki seuraavat toimenpiteet 
1 lyhyt piippaus............Suorita (3) ja (6)
1 pitkä piippaus............Ei vikaa

(3) Paina toimintatilan valintapainiketta, niin vikakoodin ylempi numero vilkkuu.
(4) Jatka ajan ohjelmointipainikkeen painamista, kunnes kuuluu 2 lyhyttä äänimerkkiä, ja etsi ylempi 

koodi.
(5) Paina toimintatilan valintapainiketta, niin vikakoodin alempi numero vilkkuu.
(6) Jatka ajan ohjelmointipainikkeen painamista, kunnes kuuluu pitkä äänimerkki, ja etsi alempi koodi.

• Pitkä piippaus tarkoittaa vikakoodia.

HUOMAA
1. Kun kaukosäätimen tarkastus/testauspainiketta painetaan, -ilmaisin alkaa vilkkua.
2. Kun ON/OFF-painike pidetään painettuna vähintään 5 sekuntia, yllä oleva vikahistorian ilmaisin katoaa. 

Tällöin kun vikakoodin ilmaisin on vilkkunut kahdesti, koodin ilmaisimeksi tulee "00" (normaali) ja yksikön 
numeroksi tulee "0". Tällöin näyttö siirtyy automaattisesti tarkastustilasta normaalitilaan.
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11-2 VIKAKOODI
• Kohdissa, joissa virhekoodi on tyhjä, osoitusta " " ei näytetä. Vaikka järjestelmä toimii edelleen, muista 

tarkastaa se ja tehdä tarvittavat korjaukset.
• Sisä- tai ulkoyksikön tyypistä riippuen virhekoodeja ei välttämättä näytetä.

Vikakoodi Kuvaukset ja toimenpiteet Huomautukset

A1 Sisäyksikön piirilevyn vika

A3 Poistotaso epänormaali

A6
Sisäyksikön tuuletinmoottorin 
ylikuorma, ylivirta tai lukitus

Sisäyksikön piirilevyn liitäntävika
AF Kostutinjärjestelmän vika

AH Ilmanpuhdistinyksikön (pölynkeräys, 
hajunpoisto) vika

Vain ilmanpuhdistinyksikkö (pölynkeräys, 
hajunpoisto) ei toimi. Epänormaalia 
pysäytystä käytetään mallin tai tilanteen 
mukaan.

AJ Tehon asetusvika

Tehon asetussovittimen tai tehodatan virhe tai 
tehon asetussovittimen kytkeminen irti, 
sovittimen jättäminen liittämättä tai tehoa ei 
ole asetettu tiedot säilyttävään mikropiiriin.

C1
Tiedonsiirtovirhe sisäyksikön piirilevyn 
(pää) ja sisäyksikön piirilevyn (ala) 
välillä

C4
Sisäyksikön lämmönvaihtimen 
nesteputken lämpötila-anturin 
toimintahäiriö

Epänormaalia pysäytystä käytetään mallin tai 
tilanteen mukaan.

C5
Sisäyksikön lämmönvaihtimen 
lauhduttimen / höyrystimen lämpötila-
anturin toimintahäiriö

Epänormaalia pysäytystä käytetään mallin tai 
tilanteen mukaan.

C9 Imuilman termistorin toimintahäiriö
Epänormaalia pysäytystä käytetään mallin tai 
tilanteen mukaan.

CC Ilmankosteusanturi on epänormaali

CE
Intelligent eye- / lattian lämpötila-
anturin toimintahäiriö

CJ
Kaukosäätimen ilman termistorin 
toimintahäiriö

Kaukosäätimen termistori ei toimi, mutta 
yksikön termostaattikäyttö on toiminnassa.

E0 Turvalaitteen toiminta (ulkoyksikkö)

E1
Ulkoyksikön piirilevyn vika 
(ulkoyksikkö)

E3
Korkeapaineen toimintahäiriö 
(ulkoyksikkö)

E4
Matalapaineen toimintahäiriö 
(ulkoyksikkö)

E5
Kompressorimoottorin lukon 
toimintahäiriö (ulkoyksikkö)

E6
Kompressorimoottorin lukitus ylivirran 
takia (ulkoyksikkö)

E7

Ulkoyksikön tuuletinmoottorin 
lukituksen toimintahäiriö (ulkoyksikkö)

Ulkoyksikön tuulettimen välitön 
ylivirrasta johtuva toimintahäiriö 
(ulkoyksikkö)
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E9
Elektronisen paisuntaventtiilin 
toimintahäiriö (ulkoyksikkö)

EA
Jäähdytys/lämmityskytkimen 
toimintahäiriö (ulkoyksikkö)

F3
Poistoputken lämpötilan toimintahäiriö 
(ulkoyksikkö)

H3
Korkeapainekytkimen toimintahäiriö 
(ulkoyksikkö)

H4
Matalapainekytkimen toimintahäiriö 
(ulkoyksikkö) 

H7
Ulkoyksikön tuuletinmoottorin 
asentosignaalin toimintahäiriö 
(ulkoyksikkö)

H9 Ulkoyksikön ilmatermistorijärjestelmän 
toimintahäiriö (ulkoyksikkö)

Epänormaalia pysäytystä käytetään mallin tai 
tilanteen mukaan.

J1
Paineanturijärjestelmän toimintahäiriö 
(erä) (ulkoyksikkö)

J2 Virta-anturijärjestelmän toimintahäiriö 
(ulkoyksikkö)

Epänormaalia pysäytystä käytetään mallin tai 
tilanteen mukaan.

J3 Poistoputken termistorijärjestelmän 
toimintahäiriö (ulkoyksikkö)

Epänormaalia pysäytystä käytetään mallin tai 
tilanteen mukaan.

J5
Imuputken termistorijärjestelmän 
toimintahäiriö (ulkoyksikkö)

J6
Ulkoyksikön lämmönvaihtimen 
jakopään nesteputken termistorin 
toimintahäiriö (ulkoyksikkö)

Epänormaalia pysäytystä käytetään mallin tai 
tilanteen mukaan.

J7
Ulkoyksikön lämmönvaihtimen 
lauhduttimen/höyrystimen termistorin 
toimintahäiriö (ulkoyksikkö)

Epänormaalia pysäytystä käytetään mallin tai 
tilanteen mukaan.

J8 Nesteputken termistorijärjestelmän 
toimintahäiriö (ulkoyksikkö)

Epänormaalia pysäytystä käytetään mallin tai 
tilanteen mukaan.

J9
Kaasuputken termistorin toimintahäiriö 
(jäähdytys) (ulkoyksikkö)

JA
Poistoputken paineanturijärjestelmän 
toimintahäiriö (ulkoyksikkö)

JC
Imuputken paineanturijärjestelmän 
toimintahäiriö (ulkoyksikkö)

L1
Invertterijärjestelmän toimintahäiriö 
(ulkoyksikkö)

L3
Reaktoritermistorin toimintahäiriö 
(ulkoyksikkö)

L4
Ylikuumentunut lämmönsäteilyripa 
(ulkoyksikkö)

Invertterin jäähdytysvika.

L5 Välitön ylivirta (ulkoyksikkö)
Kompressorin moottoreissa ja turbiineissa voi 
olla maadoitusvika tai oikosulku.

L8 Sähköinen terminen (ulkoyksikkö)
Kompressorin moottorit ja turbiinit voivat olla 
ylikuormitettuja ja kytketty irti.

L9 Hidastumisen esto (ulkoyksikkö) Kompressori saattaa lukkiutua.

LC
Tiedonsiirtovika invertterin ja ulko-
ohjausyksikön välillä (ulkoyksikkö)

P1 Avoin vaihe (ulkoyksikkö)
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HUOMAUTUS

• Katso koekäytön jälkeen "Toimituksen yhteydessä tarkistettavat kohteet" sivulla 4 ja varmista, että kaikki
kohdat tarkistetaan.

• Jos asiakkaan sisätyöt eivät ole valmiit koekäytön jälkeen, kerro asiakkaalle, että ilmastointilaitetta ei saa
käyttää.
Sisätöihin käytettävien maalien ja liimojen tuottamat aineet voivat saastuttaa tuotteen, jos yksikköä
käytetään.

Kun laite luovutetaan asiakkaalle koekäytön jälkeen, tarkista, että ohjausrasian kansi, ilmansuodatin ja
imusäleikkö on kiinnitetty. Selitä asiakkaalle myös virtakytkimen tila (ON/OFF).

P3
DCL-anturijärjestelmän toimintahäiriö 
(ulkoyksikkö)

P4 Lämmönsäteilyrivan termistorin 
toimintahäiriö (ulkoyksikkö)

Epänormaalia pysäytystä käytetään mallin tai 
tilanteen mukaan.

P6
DC-lähtövirta-anturijärjestelmän 
toimintahäiriö (ulkoyksikkö)

PJ Tehon asetusvika (ulkoyksikkö)

Tehon asetussovittimen tai tehodatan virhe tai 
tehon asetussovittimen kytkeminen irti, 
sovittimen jättäminen liittämättä tai tehoa ei 
ole asetettu tiedot säilyttävään mikropiiriin.

U0 Imuputken lämpötila epänormaali 
(ulkoyksikkö)

Kylmäainetta saattaa olla liian vähän.
Epänormaalia pysäytystä käytetään mallin tai 
tilanteen mukaan.

U1 Käänteinen vaihe (ulkoyksikkö) Käännä kaksi vaihetta johtimista L1, L2 ja L3.

U2 Tehojännitevika (ulkoyksikkö)

Invertterin avoimessa vaiheessa tai piirin 
pääkondensaattorissa voi olla vika.
Epänormaalia pysäytystä käytetään mallin tai 
tilanteen mukaan.

U4
UF

Tiedonsiirtovirhe (sisä- ja 
ulkoyksiköiden välillä)

Johdotusvirhe sisä- ja ulkoyksikön välillä. Tai 
sisä- ja ulkoyksikön piirilevyn vika.

U5
Tiedonsiirtovirhe (sisäyksikön ja 
kaukosäätimen välillä)

Tiedonsiirto sisäyksikön ja kaukosäätimen 
välillä ei toimi kunnolla.

U8
Tiedonsiirtovirhe pää- ja 
alakaukosäätimien välillä 
(alakaukosäätimen toimintahäiriö)

UA Kenttäasetusvirhe
Samanaikaisen on/off-multi-split-tyypin 
järjestelmän asetusvirhe.

UE
Tiedonsiirtovirhe (sisäyksikkö – 
keskitetty kaukosäädin)

UC Kaukosäätimen osoiteasetuksen virhe

UJ Lisälaitteen lähetysvirhe
Epänormaalia pysäytystä käytetään mallin tai 
tilanteen mukaan.

Käyttöurakoitsijoiden testaus
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12. KYTKENTÄKAAVIO
Katso kuva 34

HUOMAUTUKSIA

1. : riviliitin   : liitin   : oikosulkuliitin

2. : asennuspaikalla tehtävä johdotus
3. Sisäyksikön samanaikaiskäyttöjärjestelmän tapauksessa katso vain sisäyksikön kytkentä.
4. Katso lisätietoja ulkoyksikön kytkentäkaaviosta.
5. Jos käytetään keskuskaukosäädintä, liitä se yksikköön sen käyttöoppaan mukaisesti.
6. Jos liitettyjen yksiköiden toiminta vaihtelee käyttöjärjestelmän mukaan, tarkista tekniset tiedot ja luettelot 

yms. ennen liittämistä.
7. Jos kyseessä on main/sub-vaihto, katso tietoja kaukosäätimen asennusoppaasta.
8. M2S on vain 100.
9. BLK: musta  RED: punainen  BLU: sininen  WHT: valkoinen  PNK: vaaleanpunainen  YLW: keltainen  

GRY: harmaa  GRN: vihreä  ORG: oranssi  BRN: ruskea
10. Esiintyy ainoastaan suojattujen putkien kohdalla. Käytä H07RN-F-johdinta ellei suojattu.

1 ULKOYKSIKKÖÖN 2 (HUOMAUTUS 10)

3 (HUOMAUTUS 4) 4 SAMANAIKAISKÄYTTÖJÄRJESTELMÄ

5 (HUOMAUTUS 6) 6 SISÄYKSIKKÖ (PÄÄYKSIKKÖ)

7
SISÄYKSIKKÖ 
(ALAYKSIKKÖ)

8 KAUKOSÄÄDIN

9 (HUOMAUTUS 8) 10
LANGATON KAUKOSÄÄDIN 
(VASTAANOTIN/NÄYTTÖYKSIKKÖ) 
(LISÄVARUSTE)

11 ULKOINEN TULO 12
TIEDONSIIRRON JOHDOTUS 
PÄÄKAUKOSÄÄTIMEEN

13 (HUOMAUTUS 5) 14
LANGALLINEN KAUKOSÄÄDIN 
(LISÄVARUSTE)

15 (HUOMAUTUS 7) 16 ETUPUOLI

17 SIVU 18 OHJAUSRASIA

Sisäyksikkö Johdoton kaukosäädin (vastaanotin/näyttöyksikkö)
A1P Piirilevy A2P Piirilevy
C105 Kondensaattori A3P Piirilevy
HAP Vilkkuva lamppu (huoltomonitori vihreä) BS1 Painike (on/off)
M1F Moottori (sisätuuletin) H1P Merkkivalo (päällä – punainen)
M1S Moottori (kääntöläppä) H2P Merkkivalo (ajastin – vihreä)
M2S Moottori (kääntöläppä) H3P Merkkivalo (suodatinilmoitus – punainen)
R1T Termistori (ilma) H4P Merkkivalo (jäänpoisto – oranssi)
R2T•R3T Termistori (kierukka) SS1 Valintakytkin (main/sub)
SS1 Valintakytkin (varakytkin) SS2 Valintakytkin (langattoman osoitteen 

asetus)
V1R Diodisilta
X1M Riviliitin (kaukosäädin) Langallinen kaukosäädin
X2M Riviliitin (tiedonsiirtokaapeli) R1T Termistori (ilma)
Z1C Ferriittiydin (kohinasuodatin)
Z1F Kohinasuodatin Liitin valinnaisille osille
PS Päävirran kytkentä X15A Liitin (virtauskytkin)
RC Signaalin vastaanottopiiri X24A Liitin (langaton kaukosäädin)
TC Signaalin siirtopiiri X35A Liitin (ryhmäohjaussovitin)
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Kuva 34
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