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ASENNUSOPAS
Split-tyyppinen ilmastointilaite

FVA71AMVEB
FVA100AMVEB
FVA125AMVEB
FVA140AMVEB
AVA125AMVE

CE - DECLARACION-DE-CONFORMIDAD
CE - DICHIARAZIONE-DI-CONFORMITA
CE - ΔHΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

01 **
02 **
03 **
04 **
05 **
06 **

as set out in <A> and judged positively by <B>
according to the Certificate <C>.
wie in <A> aufgeführt und von <B> positiv beurteilt
gemäß Zertifikat <C>.
tel que défini dans <A> et évalué positivement par
<B> conformément au Certificat <C>.
zoals vermeld in <A> en positief beoordeeld door
<B> overeenkomstig Certificaat <C>.
como se establece en <A> y es valorado
positivamente por <B> de acuerdo con el
Certificado <C>.

19 ob upoštevanju določb:
20 vastavalt nõuetele:
21 следвайки клаузите на:
22 laikantis nuostatų, pateikiamų:
23 ievērojot prasības, kas noteiktas:
24 održiavajúc ustanovenia:
25 bunun koşullarına uygun olarak:

07 **
08 **
09 **
10 **
11 **
12 **

11 Information * enligt <A> och godkänts av <B> enligt
Certifikatet <C>.
12 Merk *
som det fremkommer i <A> og gjennom positiv
bedømmelse av <B> ifølge Sertifikat <C>.
13 Huom *
jotka on esitetty asiakirjassa <A> ja jotka <B> on
hyväksynyt Sertifikaatin <C> mukaisesti.
14 Poznámka * jak bylo uvedeno v <A> a pozitivně zjištěno <B>
v souladu s osvědčením <C>.
15 Napomena * kako je izloženo u <A> i pozitivno ocijenjeno
od strane <B> prema Certifikatu <C>.

Shigeki Morita
Director
Ostend, 1st of June 2017

13 **
14 **
15 **
16 **
17 **
18 **

CE - ATITIKTIES-DEKLARACIJA
CE - ATBILSTĪBAS-DEKLARĀCIJA
CE - VYHLÁSENIE-ZHODY
CE - UYGUNLUK-BEYANI

Daikin Europe N.V. on valtuutettu laatimaan Teknisen asiakirjan.
Společnost Daikin Europe N.V. má oprávnění ke kompilaci souboru technické konstrukce.
Daikin Europe N.V. je ovlašten za izradu Datoteke o tehničkoj konstrukciji.
A Daikin Europe N.V. jogosult a műszaki konstrukciós dokumentáció összeállítására.
Daikin Europe N.V. ma upoważnienie do zbierania i opracowywania dokumentacji konstrukcyjnej.
Daikin Europe N.V. este autorizat să compileze Dosarul tehnic de construcţie.

19 **
20 **
21 **
22 **
23 **
24 **
25 **

<C>

<B>

<A>

2178265.0551-EMC
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19 Direktive z vsemi spremembami.
20 Direktiivid koos muudatustega.
21 Директиви, с техните изменения.
22 Direktyvose su papildymais.
23 Direktīvās un to papildinājumos.
24 Smernice, v platnom znení.
25 Deǧiştirilmiş halleriyle Yönetmelikler.

Daikin Europe N.V. je pooblaščen za sestavo datoteke s tehnično mapo.
Daikin Europe N.V. on volitatud koostama tehnilist dokumentatsiooni.
Daikin Europe N.V. е оторизирана да състави Акта за техническа конструкция.
Daikin Europe N.V. yra įgaliota sudaryti šį techninės konstrukcijos failą.
Daikin Europe N.V. ir autorizēts sastādīt tehnisko dokumentāciju.
Spoločnosť Daikin Europe N.V. je oprávnená vytvoriť súbor technickej konštrukcie.
Daikin Europe N.V. Teknik Yapı Dosyasını derlemeye yetkilidir.

21 Забележка * както е изложено в <A> и оценено положително
от <B> съгласно Сертификата <C>.
22 Pastaba *
kaip nustatyta <A> ir kaip teigiamai nuspręsta <B>
pagal Sertifikatą <C>.
23 Piezīmes *
kā norādīts <A> un atbilstoši <B> pozitīvajam
vērtējumam saskaņā ar sertifikātu <C>.
24 Poznámka * ako bolo uvedené v <A> a pozitívne zistené <B>
v súlade s osvedčením <C>.
25 Not *
<A>’da belirtildiği gibi ve <C> Sertifikasına göre
<B> tarafından olumlu olarak değerlendirildiği gibi.

10 Direktiver, med senere ændringer.
11 Direktiv, med företagna ändringar.
12 Direktiver, med foretatte endringer.
13 Direktiivejä, sellaisina kuin ne ovat muutettuina.
14 v platném znění.
15 Smjernice, kako je izmijenjeno.
16 irányelv(ek) és módosításaik rendelkezéseit.
17 z późniejszymi poprawkami.
18 Directivelor, cu amendamentele respective.

16 megfelelnek az alábbi szabvány(ok)nak vagy egyéb irányadó dokumentum(ok)nak, ha azokat előírás szerint használják:
17 spełniają wymogi następujących norm i innych dokumentów normalizacyjnych, pod warunkiem że używane są zgodnie z naszymi
instrukcjami:
18 sunt în conformitate cu următorul (următoarele) standard(e) sau alt(e) document(e) normativ(e), cu condiţia ca acestea să fie utilizate în
conformitate cu instrucţiunile noastre:
19 skladni z naslednjimi standardi in drugimi normativi, pod pogojem, da se uporabljajo v skladu z našimi navodili:
20 on vastavuses järgmis(t)e standardi(te)ga või teiste normatiivsete dokumentidega, kui neid kasutatakse vastavalt meie juhenditele:
21 съответстват на следните стандарти или други нормативни документи, при условие, че се използват съгласно нашите
инструкции:
22 atitinka žemiau nurodytus standartus ir (arba) kitus norminius dokumentus su sąlyga, kad yra naudojami pagal mūsų nurodymus:
23 tad, ja lietoti atbilstoši ražotāja norādījumiem, atbilst sekojošiem standartiem un citiem normatīviem dokumentiem:
24 sú v zhode s nasledovnou(ými) normou(ami) alebo iným(i) normatívnym(i) dokumentom(ami), za predpokladu, že sa používajú v súlade
s našim návodom:
25 ürünün, talimatlarımıza göre kullanılması koşuluyla aşağıdaki standartlar ve norm belirten belgelerle uyumludur:

01 Directives, as amended.
02 Direktiven, gemäß Änderung.
03 Directives, telles que modifiées.
04 Richtlijnen, zoals geamendeerd.
05 Directivas, según lo enmendado.
06 Direttive, come da modifica.
07 Οδηγιών, όπως έχουν τροποποιηθεί.
08 Directivas, conforme alteração em.
09 Директив со всеми поправками.

16 Megjegyzés * a(z) <A> alapján, a(z) <B> igazolta a megfelelést,
a(z) <C> tanúsítvány szerint.
17 Uwaga *
zgodnie z dokumentacją <A>, pozytywną opinią
<B> i Świadectwem <C>.
18 Notă *
aşa cum este stabilit în <A> şi apreciat pozitiv
de <B> în conformitate cu Certificatul <C>.
19 Opomba *
kot je določeno v <A> in odobreno s strani <B>
v skladu s certifikatom <C>.
20 Märkus *
nagu on näidatud dokumendis <A> ja heaks
kiidetud <B> järgi vastavalt sertifikaadile <C>.

Machinery 2006/42/EC **
Electromagnetic Compatibility 2014/30/EU *
Low Voltage 2014/35/EU

Η Daikin Europe N.V. είναι εξουσιοδοτημένη να συντάξει τον Τεχνικό φάκελο κατασκευής.
A Daikin Europe N.V. está autorizada a compilar a documentação técnica de fabrico.
Компания Daikin Europe N.V. уполномочена составить Комплект технической документации.
Daikin Europe N.V. er autoriseret til at udarbejde de tekniske konstruktionsdata.
Daikin Europe N.V. är bemyndigade att sammanställa den tekniska konstruktionsfilen.
Daikin Europe N.V. har tillatelse til å kompilere den Tekniske konstruksjonsfilen.

delineato nel <A> e giudicato positivamente
da <B> secondo il Certificato <C>.
07 Σημείωση * όπως καθορίζεται στο <A> και κρίνεται θετικά από
το <B> σύμφωνα με το Πιστοποιητικό <C>.
08 Nota *
tal como estabelecido em <A> e com o parecer
positivo de <B> de acordo com o Certificado <C>.
09 Примечание * как указано в <A> и в соответствии
с положительным решением <B> согласно
Свидетельству <C>.
10 Bemærk *
som anført i <A> og positivt vurderet af <B>
i henhold til Certifikat <C>.

06 Nota *

10 under iagttagelse af bestemmelserne i:
11 enligt villkoren i:
12 gitt i henhold til bestemmelsene i:
13 noudattaen määräyksiä:
14 za dodržení ustanovení předpisu:
15 prema odredbama:
16 követi a(z):
17 zgodnie z postanowieniami Dyrektyw:
18 în urma prevederilor:

Daikin Europe N.V. is authorised to compile the Technical Construction File.
Daikin Europe N.V. hat die Berechtigung die Technische Konstruktionsakte zusammenzustellen.
Daikin Europe N.V. est autorisé à compiler le Dossier de Construction Technique.
Daikin Europe N.V. is bevoegd om het Technisch Constructiedossier samen te stellen.
Daikin Europe N.V. está autorizado a compilar el Archivo de Construcción Técnica.
Daikin Europe N.V. è autorizzata a redigere il File Tecnico di Costruzione.

05 Nota *

04 Bemerk *

03 Remarque *

02 Hinweis *

01 Note *

01 following the provisions of:
02 gemäß den Vorschriften der:
03 conformément aux stipulations des:
04 overeenkomstig de bepalingen van:
05 siguiendo las disposiciones de:
06 secondo le prescrizioni per:
07 με τήρηση των διατάξεων των:
08 de acordo com o previsto em:
09 в соответствии с положениями:

EN60335-2-40,

CE - IZJAVA O SKLADNOSTI
CE - VASTAVUSDEKLARATSIOON
CE - ДЕКЛАРАЦИЯ-ЗА-ϹЪОТВЕТСТВИЕ

17 m deklaruje na własną i wyłączną odpowiedzialność, że modele klimatyzatorów, których dotyczy niniejsza deklaracja:
18 r declară pe proprie răspundere că aparatele de aer condiţionat la care se referă această declaraţie:
19 o z vso odgovornostjo izjavlja, da so modeli klimatskih naprav, na katere se izjava nanaša:
20 x kinnitab oma täielikul vastutusel, et käesoleva deklaratsiooni alla kuuluvad kliimaseadmete mudelid:
21 b декларира на своя отговорност, че моделите климатична инсталация, за които се отнася тази декларация:
22 t visiška savo atsakomybe skelbia, kad oro kondicionavimo prietaisų modeliai, kuriems yra taikoma ši deklaracija:
23 v ar pilnu atbildību apliecina, ka tālāk uzskaitīto modeļu gaisa kondicionētāji, uz kuriem attiecas šī deklarācija:
24 k vyhlasuje na vlastnú zodpovednosť, že tieto klimatizačné modely, na ktoré sa vzťahuje toto vyhlásenie:
25 w tamamen kendi sorumluluǧunda olmak üzere bu bildirinin ilgili olduǧu klima modellerinin aşaǧıdaki gibi olduǧunu beyan eder:

CE - IZJAVA-O-USKLAĐENOSTI
CE - MEGFELELŐSÉGI-NYILATKOZAT
CE - DEKLARACJA-ZGODNOŚCI
CE - DECLARAŢIE-DE-CONFORMITATE

08 estão em conformidade com a(s) seguinte(s) norma(s) ou outro(s) documento(s) normativo(s), desde que estes sejam utilizados de
acordo com as nossas instruções:
09 соответствуют следующим стандартам или другим нормативным документам, при условии их использования согласно нашим
инструкциям:
10 overholder følgende standard(er) eller andet/andre retningsgivende dokument(er), forudsat at disse anvendes i henhold til vore
instrukser:
11 respektive utrustning är utförd i överensstämmelse med och följer följande standard(er) eller andra normgivande dokument, under
förutsättning att användning sker i överensstämmelse med våra instruktioner:
12 respektive utstyr er i overensstemmelse med følgende standard(er) eller andre normgivende dokument(er), under forutssetning av at
disse brukes i henhold til våre instrukser:
13 vastaavat seuraavien standardien ja muiden ohjeellisten dokumenttien vaatimuksia edellyttäen, että niitä käytetään ohjeidemme
mukaisesti:
14 za předpokladu, že jsou využívány v souladu s našimi pokyny, odpovídají následujícím normám nebo normativním dokumentům:
15 u skladu sa slijedećim standardom(ima) ili drugim normativnim dokumentom(ima), uz uvjet da se oni koriste u skladu s našim uputama:

FVA71AMVEB, FVA100AMVEB, FVA125AMVEB, FVA140AMVEB, AVA125AMVE,

01 are in conformity with the following standard(s) or other normative document(s), provided that these are used in accordance with our
instructions:
02 der/den folgenden Norm(en) oder einem anderen Normdokument oder -dokumenten entspricht/entsprechen, unter der Voraussetzung,
daß sie gemäß unseren Anweisungen eingesetzt werden:
03 sont conformes à la/aux norme(s) ou autre(s) document(s) normatif(s), pour autant qu'ils soient utilisés conformément à nos instructions:
04 conform de volgende norm(en) of één of meer andere bindende documenten zijn, op voorwaarde dat ze worden gebruikt overeenkomstig
onze instructies:
05 están en conformidad con la(s) siguiente(s) norma(s) u otro(s) documento(s) normativo(s), siempre que sean utilizados de acuerdo con
nuestras instrucciones:
06 sono conformi al(i) seguente(i) standard(s) o altro(i) documento(i) a carattere normativo, a patto che vengano usati in conformità alle
nostre istruzioni:
07 είναι σύμφωνα με το(α) ακόλουθο(α) πρότυπο(α) ή άλλο έγγραφο(α) κανονισμών, υπό την προϋπόθεση ότι χρησιμοποιούνται σύμφωνα
με τις οδηγίες μας:

CE - ERKLÆRING OM-SAMSVAR
CE - ILMOITUS-YHDENMUKAISUUDESTA
CE - PROHLÁŠENÍ-O-SHODĚ

09 u заявляет, исключительно под свою ответственность, что модели кондиционеров воздуха, к которым относится настоящее заявление:
10 q erklærer under eneansvar, at klimaanlægmodellerne, som denne deklaration vedrører:
11 s deklarerar i egenskap av huvudansvarig, att luftkonditioneringsmodellerna som berörs av denna deklaration innebär att:
12 n erklærer et fullstendig ansvar for at de luftkondisjoneringsmodeller som berøres av denne deklarasjon, innebærer at:
13 j ilmoittaa yksinomaan omalla vastuullaan, että tämän ilmoituksen tarkoittamat ilmastointilaitteiden mallit:
14 c prohlašuje ve své plné odpovědnosti, že modely klimatizace, k nimž se toto prohlášení vztahuje:
15 y izjavljuje pod isključivo vlastitom odgovornošću da su modeli klima uređaja na koje se ova izjava odnosi:
16 h teljes felelőssége tudatában kijelenti, hogy a klímaberendezés modellek, melyekre e nyilatkozat vonatkozik:

CE - DECLARAÇÃO-DE-CONFORMIDADE
CE - ЗАЯВЛЕНИЕ-О-СООТВЕТСТВИИ
CE - OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING
CE - FÖRSÄKRAN-OM-ÖVERENSTÄMMELSE

01 a declares under its sole responsibility that the air conditioning models to which this declaration relates:
02 d erklärt auf seine alleinige Verantwortung daß die Modelle der Klimageräte für die diese Erklärung bestimmt ist:
03 f déclare sous sa seule responsabilité que les appareils d'air conditionné visés par la présente déclaration:
04 l verklaart hierbij op eigen exclusieve verantwoordelijkheid dat de airconditioning units waarop deze verklaring betrekking heeft:
05 e declara baja su única responsabilidad que los modelos de aire acondicionado a los cuales hace referencia la declaración:
06 i dichiara sotto sua responsabilità che i condizionatori modello a cui è riferita questa dichiarazione:
07 g δηλώνει με αποκλειστική της ευθύνη ότι τα μοντέλα των κλιματιστικών συσκευών στα οποία αναφέρεται η παρούσα δήλωση:
08 p declara sob sua exclusiva responsabilidade que os modelos de ar condicionado a que esta declaração se refere:

Daikin Europe N.V.

CE - DECLARATION-OF-CONFORMITY
CE - KONFORMITÄTSERKLÄRUNG
CE - DECLARATION-DE-CONFORMITE
CE - CONFORMITEITSVERKLARING
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Englanninkielinen teksti on alkuperäinen ohje. Muut kielet ovat alkuperäisten ohjeiden käännöksiä.
Lue nämä ohjeet huolellisesti ennen asennusta.
Säilytä tämä opas sopivassa paikassa myöhempää käyttöä varten.

Tämä laite on täytetty R32-aineella.

1. VAROTOIMET
Lue nämä "VAROTOIMET" huolellisesti ennen ilmastointilaitteen asentamista, ja varmista, että asennus
suoritetaan oikein.
VAROITUS- ja HUOMIO-ilmoitusten merkitys.
Molemmat ovat tärkeitä turvallisuushuomautuksia. Noudata niiden ohjeita.
VAROITUS ......... Näiden ohjeiden noudattamatta jättäminen saattaa aiheuttaa vammautumisen
tai kuoleman.
HUOMIO ............. Näiden ohjeiden noudattamatta jättäminen saattaa aiheuttaa omaisuusvahingon
tai vammoja, jotka saattavat olosuhteista riippuen olla vakavia.
Kun asennus on suoritettu, suorita koekäyttö ja varmista, että laitteisto toimii ongelmitta. Selitä sen jälkeen
käyttöoppaan avulla asiakkaalle, kuinka laitetta käytetään ja kuinka se pidetään kunnossa. Pyydä asiakasta
säilyttämään asennusopas ja käyttöopas yhdessä tulevaa tarvetta varten.
Tätä ilmastointilaitetta koskee ehto "julkisessa käytössä olevat laitteet".
VAROITUS
• Pyydä jälleenmyyjääsi tai pätevää henkilöä suorittamaan asennustyö.
Älä yritä asentaa ilmastointilaitetta itse. Vääränlainen asennus saattaa aiheuttaa vuodon, sähköiskuja tai
tulipalon.
• Asenna ilmastointilaite asennusoppaan ohjeiden mukaisesti.
Vääränlainen asennus saattaa aiheuttaa vuodon, sähköiskuja tai tulipalon.

Suomi

1
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• Jos yksikkö asennetaan pieneen huoneeseen, huolehdi, ettei kylmäaineen pitoisuus voi vuototilanteessa
koskaan ylittää raja-arvoja.
Kysy lisätietoja jälleenmyyjältä. Jos kylmäaine vuotaa ja sen pitoisuus ylittää raja-arvon, se voi johtaa
happivajeeseen.
• Huolehdi siitä, että pieneläimet eivät voi käyttää ulkoyksikköä suojapaikkanaan.
Sähköosia koskettavat pieneläimet voivat aiheuttaa toimintahäiriöitä, savua tai tulipalon. Kehota asiakasta
pitämään yksikön ympäristö puhtaana.
• Varmista, että käytät vain määritettyjä lisävarusteita ja osia asennustyössä.
Jos määritettyjä osia ei käytetä, seurauksena saattaa olla yksikön putoaminen, vuotoja, sähköiskuja tai
tulipalo.
• Asenna ilmastointilaite perustalle, joka on riittävän tukeva ja kestää yksikön painon.
Jos perusta ei ole riittävän tukeva, laitteisto saattaa pudota ja aiheuttaa loukkaantumisen.
• Suorita vaadittu asennustyö ja ota huomioon voimakkaiden tuulien, pyörremyrskyjen ja maanjäristysten
mahdollisuus.
Jos asennustyötä ei suoriteta oikein, yksikkö saattaa pudota ja aiheuttaa onnettomuuksia.
• Pätevän sähköasentajan on tehtävä sähkötyöt paikallisten lakien ja määräysten sekä tämän
asennusoppaan mukaisesti. Varmista, että käytät erillistä virtapiiriä etkä koskaan liitä lisäjohdotusta
olemassa olevaan piiriin.
Riittämätön virtapiirin kapasiteetti tai virheellinen sähkötyö voi johtaa sähköiskuun tai tulipaloon.
• Muista maadoittaa ilmastointilaite.
Älä maadoita laitetta vesijohtoputkeen, ukkosenjohdattimeen tai puhelimen maadoitusjohtoon.
Virheellinen maadoitus voi aiheuttaa sähköiskuja tai tulipalon.
Salaman tai muun lähteen aiheuttama korkea syöksyvirta voi vaurioittaa ilmastointilaitetta.
• Muista asentaa vikavirtasuojakytkin.
Jos vikavirtasuojakytkintä ei asenneta, seurauksena voi olla sähköiskuja tai tulipalo.
• Varmista, että yksikkö on kytketty pois päältä, ennen kuin kosketat mitään sähköosia.
Virtapiiriin kytketyn osan koskettaminen voi aiheuttaa sähköiskun.
• Käytä johdotukseen määritettyjä johtoja ja kytke ja kiinnitä ne tiukasti, jotta johtojen ulkoinen voima ei
vaikuta liitäntöihin.
Jos johtoja ei ole kytketty ja kiinnitetty tiukasti, seurauksena voi olla lämpenemistä, tulipalo tai muuta
vastaavaa.
• Virtalähteen sekä sisä- ja ulkoyksiköiden johdot tulee asentaa asianmukaisesti, ja säätörasian kansi tulee
kiinnittää tiukasti niin, että johdot eivät työnnä ylös rakenneosia, kuten kantta.
Jos kantta ei kiinnitetä kunnolla, se voi aiheuttaa sähköiskun tai tulipalon.
• Jos kylmäainekaasua pääsee vuotamaan asennuksen aikana, tuuleta alue välittömästi.
Jos kylmäainetta pääsee kosketuksiin tulen kanssa, voi muodostua myrkyllistä kaasua.
• Asennuksen jälkeen suorita tarkastus kylmäainekaasun vuotojen varalta.
Seurauksena voi olla myrkyllistä kaasua, jos kylmäainekaasua vuotaa huoneeseen ja se joutuu
kosketuksiin tulenlähteen kanssa, kuten tuuletinlämmitin, hella tai keitin.
• Älä kosketa suoraan kylmäaineputkista tai muilta alueilta vuotanutta kylmäainetta, koska se voi aiheuttaa
paleltuman.
• Älä käytä syttyviä kaasuja (hiuslakkaa, hyönteismyrkkyjä jne.) yksikön lähellä.
Älä käytä bentseeniä tai tinneriä yksikön pyyhkimiseen.
Se voi aiheuttaa murtumia, sähköiskuja tai tulipalon (vain R32-kylmäaine).
• Varmista, että asennus, huolto, kunnossapito ja korjaus noudattavat Daikinin ohjeita ja sovellettavaa
lainsäädäntöä (esimerkiksi kansalliset kaasusäädökset) ja että vain valtuutetut henkilöt suorittavat niitä.
• Kun ilmastointilaitetta asennetaan tai siirretään, muista ilmata kylmäainepiiri, jotta siinä ei ole ilmaa. Käytä
vain määritettyä kylmäainetta (R410A tai R32 laitteen määritysten mukaisesti. Kylmäainetta ei saa vaihtaa
toiseen).
Ilma tai muu vieras materiaali kylmäainepiirissä aiheuttaa epätavallista paineennousua, mikä voi aiheuttaa
laitteistovaurioita ja jopa loukkaantumisen.
• Jos virransyöttöjohto on vaurioitunut, se täytyy antaa valmistajan, huoltoedustajan tai vastaavaan pätevän
henkilön vaihdettavaksi vaaratilanteiden välttämiseksi.
• Laite tulee säilyttää niin, että sille ei tule mekaanista vahinkoa. Se on säilytettävä hyvin tuuletetussa
huoneessa, jossa ei ole jatkuvassa käytössä sytytyslähteitä (esimerkiksi avoliekki, käytössä oleva
kaasulaite tai käytössä oleva sähkölämmitin), ja jonka koko vastaa luvussa "ASENNUSPAIKAN VALINTA"
sivulla 6 määritettyä huonekokoa (vain R32-kylmäaine).
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HUOMIO
• Tämä laite on tarkoitettu ammattilaisten ja koulutettujen käyttäjien käyttöön liikkeissä, kevyessä
teollisuudessa ja maatiloilla, sekä maallikoiden käyttöön kaupallisissa toimissa ja kotitalouksissa.
• Äänenpainetaso on alle 70 dB(A).
• Asenna tyhjennysputki tämän asennusoppaan mukaisesti ja eristä putki tiivistymisen estämiseksi.
Väärin asennettu tyhjennysputki voi aiheuttaa veden vuotamisen sisälle ja johtaa omaisuusvahinkoihin.
• Asenna sisä- ja ulkoyksikkö, virtajohto ja yhdistävä johto vähintään 1 metrin päähän televisioista tai
radioista häiriöiden 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. Tilat, joissa on paljon mineraaliöljysumua tai -höyryjä (esim. keittiö).
Muoviosat voivat hapertua ja pudota tai aiheuttaa vesivuotoja.
2. Paikat, joissa syntyy syövyttävää kaasua, esimerkiksi rikkihappokaasua.
Kupariputket tai juotetut osat voivat syöpyä ja niiden korroosio saattaa aiheuttaa kylmäaineen vuotamisen.
3. Paikat, jossa on sähkömagneettisia aaltoja säteileviä laitteita ja joissa on usein jännitevaihteluita, kuten tehtaat.
Ohjausjärjestelmään voi tulla toimintahäiriö, minkä seurauksena yksikköä ei välttämättä voi käyttää oikein.
4. Tilat, joissa voi vuotaa tulenarkoja kaasuja, joiden ilmassa on hiilikuituja tai helposti syttyvää pölyä tai
joissa käsitellään höyrystyviä tulenarkoja aineita, kuten tinneriä tai bensiiniä.
Yksikön käyttö sellaisissa olosuhteissa saattaa aiheuttaa tulipalon.
• Ilmastointilaitetta ei ole tarkoitettu käytettäväksi räjähdysalttiissa ympäristössä.
• Älä asenna suljettuun, ilmatiiviiseen tilaan, kuten äänieristettyyn tilaan tai huoneeseen, joka on tiivistetty
ovea myöten (vain R32-kylmäaine).
• Älä asenna paikkaan, jossa on savua, kaasua, kemikaaleja jne.
Sisäyksikön ulkopuolella olevat anturit saattavat tunnistaa nämä ja näyttää kylmäainevuotoa
(vain R32-kylmäaine).
• Tämä laite on varustettu kylmäainevuotoilmaisimella turvallisuuden vuoksi. Jotta yksikkö toimii
tehokkaasti, sen on saatava sähkövirtaa jatkuvasti asennuksen jälkeen, lukuun ottamatta lyhyitä
huoltokatkoksia (vain R32-kylmäaine).
• Tämä yksikkö on varustettu sähkötoimisilla turvalaitteilla. Jotta yksikkö toimii tehokkaasti, sen on saatava
sähkövirtaa jatkuvasti asennuksen jälkeen, lukuun ottamatta lyhyitä huoltokatkoksia (vain R32-kylmäaine).

2. ENNEN ASENNUSTA
Älä kohdista painetta hartsiosiin, kun avaat yksikköä tai siirrät sitä avaamisen jälkeen.
Muista tarkistaa etukäteen, että asennukseen käytettävä kylmäaine on R32 tai R410A.
(Jos lisätään väärää kylmäainetta, yksikkö ei toimi oikein.)
• Noudata ulkoyksikön asennuksessa ulkoyksikköön kiinnitetyn asennusoppaan ohjeita.
• Älä hävitä mitään asennukseen tarvittavia osia, ennen kuin asennus on suoritettu.
• Päätä reitti, jota pitkin yksikkö kuljetetaan asennuspaikalle.
• Jos yksikkö ripustetaan nostamista varten, käytä pehmeästä materiaalista (kangas, nylon tms.)
valmistettua hihnaa alla olevan kuvan mukaisesti. (Katso kuva 1)
(1) Ripustus vaakatasossa

(2) Ripustus pystysuoraan
Hihna

Hihna

Käytä kangasta tai
aaltopahvia, jotta
ilmanpoistoritilä ja
ilmantuloritilä eivät
vahingoitu.

*Varmista, että
hihna ei liu'u.
Kuva 1

Suomi
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2-1 VAROTOIMET
• Asennuspaikan valinnassa voi hyödyntää paperikaavaa (osana pakkausmateriaalia).
• 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).
• Ennen säätörasian kannen avaamista ja kytkentöjen tekemistä poista staattinen sähkövaraus kehostasi.
Muussa tapauksessa sähköosat voivat vahingoittua.

2-2 VARUSTEET
Tarkista, että laitteen mukana tulevat seuraavat varusteet.
Älä hävitä mitään asennukseen tarvittavia osia, ennen kuin asennus on suoritettu.
Nimi
Määrä

(1) Asennuskiinnike
1 sarja

*1)

(3) Reiän suojakumi
2 kpl

(4) Holkki
1 kpl

Liittimen eriste
1 kpl molempia
(5) Kaasuputkelle

Muoto
(2) Ruuvi (M4 × 10), 1 kpl
Nimi
Määrä

(7) Kansi
1 kpl *2)

(6) Nesteputkelle

(8) Pidike

(9) Asennuskaava

5 kpl

1 kpl

(10) Kosteudenkestävä
materiaali
1 kpl

Käytetään myös
pakkausmateriaalina
Muoto

Nimi
Määrä

(11) Ruuvit
(M4 × 10)
3 kpl *2)

Muoto

(12) Ruuvit
(M5 × 12)
2 kpl

(13) Kaukosäätimen
johdot
1 kpl
*2)

(Muu)
• Käyttöopas
• Asennusopas
*1) Asennuskiinnike
on ruuvattu kiinni
pääyksikköön
(yläkanteen).
*2) Näitä osia käytetään,
jos kaukosäädin on
asennettu pääyksikköön.

2-3 LISÄVARUSTEET
• Tähän sisäyksikköön tarvitaan valinnainen kaukosäädin.
• Valitse kaukosäädin taulukosta 1 asiakkaan tarpeiden mukaisesti ja asenna se sopivaan paikkaan.
(Katso asennusohjeita kaukosäätimen asennusoppaasta.)
Taulukko 1
Kaukosäädin
BRC1E53A7/BRC1E53B7/BRC1E53C7/BRC1D528
Johdon tyyppi • Käytä aina jotakin seuraavista pakollisista käyttöliittymistä R32-kylmäainetta
käyttäville yksiköille: BRC1H52K, BRC1H52S, BRC1H52W

4
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HUOMAA
• Jos asiakas haluaa käyttää kaukosäädintä, jota ei ole mainittu yllä, valitse sopiva
kaukosäädin tutustumalla luetteloihin ja tekniseen oppaaseen.

OLE ERITYISEN HUOLELLINEN SEURAAVIA KOHTEITA ASENNETTAESSA JA TARKISTA
NE ASENNUKSEN JÄLKEEN.
1. Asennuksen jälkeen tarkastettavat kohteet
Tarkistettavat kohteet

Todennäköinen seuraus, jos toimea ei suoriteta oikein

Onko sisä- ja ulkoyksikkö kiinnitetty tukevasti?

Yksikkö voi pudota, täristä tai siitä voi kuulua ääntä.

Onko sisäyksikön ja ulkoyksikön asennus
suoritettu?

Yksikkö voi toimia virheellisesti tai sen osat voivat
palaa loppuun.

Onko kaasuvuoto tarkistettu ulkoyksikön
mukana toimitetussa asennusoppaassa
ilmoitetulla vuototestipaineella?

Seurauksena voi olla riittämätön jäähdytys tai
lämmitys.

Onko yksikkö täysin eristetty? (kylmäaineputket,
tyhjennysputket)

Tiivistyvää vettä saattaa tippua.

Toimiiko tyhjennys oikein?

Tiivistyvää vettä saattaa tippua.

Vastaako verkkovirran jännite nimikilvessä
olevaa jännitettä?

Yksikkö voi toimia virheellisesti tai sen osat voivat
palaa loppuun.

Ovatko johdot ja putket oikein?

Yksikkö voi toimia virheellisesti tai sen osat voivat
palaa loppuun.

Onko yksikkö turvallisesti maadoitettu?

Tämä voi johtaa sähköiskuun.

Onko johtojen koko määritysten mukainen?

Yksikkö voi toimia virheellisesti tai sen osat voivat
palaa loppuun.

Ovatko sisä- ja ulkoyksikön ilman poisto- ja
tuloaukot esteettömiä?

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

Onko kylmäaineputkiston pituus ja kylmäaineen
kokonaismäärä kirjoitettu muistiin?

Järjestelmän kylmäaineen kokonaismäärä ei ole
selkeä.

Tarkastukset

2. Asiakkaalle toimittamisen yhteydessä tarkistettavat asiat.
*Katso myös "1. VAROTOIMET"
Tarkistettavat kohteet

Tarkastukset

Onko kenttäasetus tehty (tarvittaessa)?
Onko säätörasian 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.
Onko imutermistori asennettu alkuperäiseen paikkaansa (putkensuulle), jos valinnainen sovittimen
asennusrasia on asennettu?
Annoitko käyttöoppaan asiakkaalle? (Anna myös asennusopas.)

Tarkennuksia käyttöohjeisiin
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. Sen mukaisesti on oleellista,
että selität kuvatun sisällön kokonaan ja myös pyydät asiakastasi lukemaan käyttöoppaan.

Suomi
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2-4 HUOMAUTUS ASENTAJALLE
Muista kertoa asiakkaalle, kuinka yksikköä käytetään oikein (etenkin suodattimien puhdistus, eri
toimintojen käyttäminen ja lämpötilan säätäminen) antamalla asiakkaan suorittaa toimenpiteet itse
samalla, kun hän lukee 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.
• Ihanteellinen ilmanjako voidaan taata.
• Lattia on riittävän vahva kestämään sisäyksikön
painon ja tärinän.
• Varmista, että lattia on vaakasuora. (Tärinää ja
epänormaalia ääntä voi aiheutua.)
• Mikään ei tuki tulo- ja poistoilmakanavia, ja tilaa
on riittävästi kunnossapito- ja huoltotöiden
Pääyksikkö
suorittamista varten. (Katso kuva 2)
(Jos tätä ei varmisteta, kapasiteetti voi laskea
oikosulusta johtuen.)
vähintään
vähintään
• Kondenssivesi pääsee valumaan pois.
50 mm
50 mm
• Sisä- ja ulkoyksikön välinen putkiston on oltava
sallitun rajan sisällä. (Katso lisätietoja ulkoyksikön
Kuva 2
asennusoppaasta.)
• Syttyvän kaasun vuotaminen ei ole mahdollista.
(2) Asenna sisä- ja ulkoyksikkö, virtajohto ja yhdistävä johto vähintään 1 metrin päähän televisioista
tai radioista häiriöiden tai kohinan ehkäisemiseksi.
(Saapuvan signaalin voimakkuuden mukaan 1 metrin etäisyys ei välttämättä riitä kohinan
poistamiseen.)
(3) Tarkista, kantaako asennuspaikka (lattia ja seinä) yksikön painon, ja vahvista paikkaa tarvittaessa
palkeilla tms. ennen asennusta. Vahvista paikka ennen asennusta tärinän ja epänormaalin äänen
välttämiseksi.
(4) Putket on suojattava fyysiseltä vahingolta.
• Asennuksen putkisto on pidettävä minimissä.
• Huoneen, johon laite asennetaan tai jossa sitä käytetään tai säilytetään, PITÄÄ olla suurempi kuin alla
2
olevassa taulukossa ilmoitettu lattian minimipinta-ala A (m ).

6
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Lattian minimipinta-ala
Katso lattian minimipinta-ala alla olevasta taulukosta tai kaaviosta.
(1) Kylmäaineen (m) määrästä riippuen lattian minimipinta-ala on (Amin).
TIETOA:
• Jos kylmäaineen määrälle (m) ei ole ilmoitettu tarkkaa arvoa, käytä lähintä suurempaa arvoa.
• Jos järjestelmän kylmäaineen täyttömäärä on>5,25 kg, katso ulkoyksikön Yleisten varotoimien kohta
"Lattian minimipinta-alan määrittäminen".
Sisäyksikön minimilattia-alue.
mc [kg]
≤1,842
1,843
1,9
2,0
2,1
2,2
2,3
2,4
2,5
2,6
2,7
2,8
2,9
3,0
3,1
3,2
3,3
3,4

Sisäyksikön minimilattia-alue.
2

2

Amin [m ]

mc [kg]

Amin [m ]

Ei vaatimuksia.

3,5
3,6
3,7
3,8
3,9
4,0
4,1
4,2
4,3
4,4
4,5
4,6
4,7
4,8
4,9
5,0
5,1
5,25

9,81
10,09
10,37
10,65
10,93
11,21
11,49
11,77
12,05
12,33
12,61
12,89
13,17
13,45
13,73
14,01
14,29
14,71

5,16
5,32
5,60
5,88
6,16
6,44
6,72
7,01
7,29
7,57
7,85
8,13
8,41
8,69
8,97
9,25
9,53

R32-yksiköiden asennusvaatimukset
Lattian minimipinta-ala [m2]

15,00
14,00
13,00
12,00
11,00
10,00
9,00
8,00
7,00
6,00
5,00
1,843

2,0

2,2

2,4

2,6

2,8

3,0

3,2

3,4

3,6

3,8

4,0

4,2

4,4

4,6

4,8

5,0

5,25

Kylmäaineen paino [kg]

Suomi
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4. SISÄYKSIKÖN ASENNUS
VAROITUS
• Käytä vain lisävarusteita, oheislaitteita ja varaosia, jotka DAIKIN on tehnyt tai hyväksynyt.
• Asennus tulee antaa asentajan suoritettavaksi ja käytettyjen materiaalien ja asennuksen tulee olla
sovellettavien lakisääteisten määräysten mukaisia.
Euroopassa on noudatettava standardia EN378.
Ohjeita laitteistolle, joka käyttää R32-kylmäainetta
• ÄLÄ lävistä tai polta.
• ÄLÄ käytä sulatustoimenpiteen nopeuttamiseen tai laitteiston puhdistamiseen muita keinoja kuin
valmistajan suosittelemia.
• Huomaa, että R32-kylmäaineessa EI ole hajua.
HUOMIO
• ÄLÄ käytä uudelleen liitoksia, joita on jo käytetty aiemmin.
• Kylmäainejärjestelmän osien väliin asennuksen yhteydessä tehtyjen liitoksien on oltava käytettävissä
kunnossapitoa varten.
‹Kiinnitystoimenpiteet›
• Koska sisäyksikkö on korkea, suorita seuraavat toimenpiteet, joilla estetään yksikön kaatuminen.

1. Nosta säleikön kiinnike.
Säleikön kiinnike

Kuva 3

2. Irrota imusäleikkö.
Irrota säleikön pysäyttimen lukitsevat ruuvit (R & L, yhteensä 2). Kallista (1) sen jälkeen säleikköä ensin
eteenpäin ja nosta sitä (2) sitten ylöspäin.
M4 × 12
Itsekierteittävät ruuvit
(luokka 2)
(2)
Etupaneeli
(1)

Säleikön kiinnike
Säleikön pysäytin
Imusäleikkö
Kuva 4

8
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3. Normaali asennus.
Irrota ruuvi (2), jolla asennuskiinnike (1) on kiinnitetty yläpaneeliin. Vaihda kiinnikkeen kiinnityssuunta
alla olevan kuvan mukaisesti ja kiinnitä se yläpaneeliin mukana toimitetuilla ruuveilla (12). Kiinnitä sen
jälkeen kiinnike seinään asianmukaisilla ruuveilla (eivät sisälly toimitukseen).
• Ruuveja (2) ei käytetä.

Ruuvi (2) (varuste) ei välttämätön
Ruuvi (12) (varuste)
Kiinnitysruuvi

Asennuskiinnike (1) (varuste)

Asennuskiinnike (1)
(varuste)

18

330

2-7 × 15 reikä
(Ruuvin reikä
seinäkiinnitystä
varten) Valmistele
seinämateriaalia
vastaavat ruuvit (eivät
sisälly toimitukseen).
• Yksikkö [mm]

Kuva 5

4. Asennus paikkaan, jossa vaaditaan kestävyyttä maanjäristysten varalta.
Vasemmalla esitetyn kiinnitysmenettelyn lisäksi kiinnitä pohjakehys alustaan ankkuripulttien avulla
(eivät sisälly toimitukseen). Pohjakehyksessä on valmiina neljä reikää ankkuripultteja varten.
• Käytä asennuskaavaan merkittyjä kohtia (9) (osana pakkausmateriaalia).

(79)
(202)

130

57

(Lukitukseen pultin kanssa)

260

144

4 - φ14 reikä, syvyys: 30

Etupuoli
• Mitat ( ) luokalle 100 - 140

Kiinnitysreiät (× 4)
Pohjakehys

• Yksikkö [mm]
Kuva 6

5. Poista täytemateriaalit tuulettimesta.
Paikalleen jätetyt täytemateriaalit voivat aiheuttaa vikoja käytön aikana. (4 paikkaa)

Täytemateriaalit

Tuuletin
Kuva 7
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‹Kosteudenkestävän materiaalin kiinnitys (vain, kun sisäyksikkö yhdistetään RZQSG71L- tai
RZASG71-yksikköön)›
• Työn helpottamiseksi käännä ylimmät 5 vaakaläppää ylöspäin ja alimmat 3 läppää alaspäin. Kiinnitä sitten
yksikön mukana toimitettu kosteudenkestävä materiaali (10) alhaalta laskien kolmanteen vaakaläppään
kuvan 8 mukaisesti. Jos materiaalia ei kiinnitetä oikeaan paikkaan, yksiköstä voi tippua tiivistyvää vettä.
Ylöspäin
Kosteudenkestävä materiaali (10)

(varuste)
Vaakaläppä
(3. alhaalta)
Kosteudenkestävä materiaali

Alaspäin

Kiinnitä kosteudenkestävä materiaali kohdistaen
sen kosteudenkestävään materiaaliin.
Kiinnitä kosteudenkestävä materiaali
kohdistaen sen keskiviivaan.

Kosteudenkestävä materiaali (10)
(varuste)
Kuva 8

5. KYLMÄAINEPUTKISTON ASENNUS
‹Noudata ulkoyksikön kylmäaineputkien asennuksessa ulkoyksikön asennusoppaan ohjeita.›
‹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.›
HUOMIO
•
•
•
•

Käytä laippaliitäntään R32/R410A:lle tarkoitettua putkileikkuria ja laipoitustyökaluja.
Suojaa tai koteloi kylmäaineputkisto mekaanisen vahingon välttämiseksi.
Levitä laippaosan sisälle joko eetteri- tai esteriöljyä ennen liittämistä.
Jotta putken sisään ei pääse pölyä, kosteutta tai muita vieraita aineita, purista joko putken pää kiinni tai
peitä se eristysnauhalla.
• Älä päästä mitään muuta kuin tarkoitukseen nimettyä kylmäainetta (esimerkiksi ilmaa) sekoittumaan
kylmäainekiertoon. Jos kylmäainekaasua pääsee vuotamaan käsiteltäessä yksikköä, tuuleta huone
huolellisesti välittömästi.
• Varmista, että kylmäaineputkiston asennus täyttää sovellettavat määräykset. Euroopassa sovellettava
standardi on EN378.

(Leikkaa tarkasti
suoriin kulmiin.)

Poista purseet.

Laippa
Aseta tarkalleen kuten seuraavassa kuvassa.
Laipoitustyökalu
R410A:lle tai R32:lle

A

Koko

A

Perinteinen laipoitustyökalu

Kytkintyyppi

Kytkintyyppi
(Ridgid-tyyppi)

Siipimutterityyppi
(Imperial-tyyppi)

0–0,5 mm

1,0–1,5 mm

1,5–2,0 mm

Tarkastukset
Laipan sisäpinnan
on oltava virheetön.

Putken pään on oltava
tasaisesti laipoitettu
täydelliseksi ympyräksi.
Varmista, että laippamutteri on asennettu.

10
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• Ulkoyksikkö on täytetty kylmäaineella.
• Kylmäaineputkisto voidaan tuoda ulos yksikön seuraavilta puolilta.
vasen puoli, oikea puoli, takapuoli, alapuoli
Päätä, miltä puolelta kylmäaineputkisto tuodaan ulos.
• Käytä piirustuksen mukaisesti sekä mutteri- että momenttiavainta laitteen putkien liittämiseen ja
irrottamiseen. (Katso kuva 9)
* Muun työkalun kuin kiintoavaimen käyttö voi vahingoittaa laippamutterin kierteen harjaa ja aiheuttaa
kaasuvuodon puutteellisen kiristyksen takia.
• Kun liität laippamutteria, levitä esteri- tai eetteriöljyä laipoitetun osan sisäpuolelle ja kierrä mutterin kierrettä
3–4 kertaa käsin ennen kiinni kiertämistä. (Katso kuva 10)
[Levitä öljyä]

Momenttiavain
Älä levitä kylmäaineöljyä
ulkopuolelle.

Levitä kylmäaineöljyä
vain laipan sisäpintaan.

Laippamutteri

Kiintoavain
Putkiliitos
Laippamutteri

Kuva 9

Älä levitä kylmäaineöljyä
laippamutteriin, jotta sitä
ei kiristetä liikaa.

Kuva 10

HUOMIO
Älä vahingoita laippaosaa.
Laippamutterin kiristysmomentti
Kaasupuoli
Luokka 20, 25, 35 Luokka 50, 60 R410A luokka 71
R32 luokka 71
3/8 tuumaa
1/2 tuumaa
5/8 tuumaa
1/2 tuumaa
61,8-75,4 N • m
32,7-39,9 N • m
49,5-60,3 N • m 49,5-60,3 N • m
(330-407 kgf • cm) (505-615 kgf • cm) (505-615 kgf • cm) (630-770 kgf • cm)

Muista
asettaa korkki.

Nestepuoli
1/4 tuumaa

Sade

14,2-17,2 N • m
(144-175 kgf • cm)

Seinä

Jos laippakorkkia ei
ole saatavilla, peitä
laipan suu teipillä,
jotta sinne ei pääse
likaa tai vettä.

Huomioita putkiston käsittelystä
1. Suojaa putkien avoin pää pölyltä ja kosteudelta.
2. Kaikki putkien taivutusten tulisi olla mahdollisimman loivia. Käytä putkentaivutinta taivuttamiseen.
HUOMIO
Liian kireälle kiertäminen voi vahingoittaa laippamutteria ja aiheuttaa kylmäaineen vuotoja.
Jos sinulla ei ole momenttiavainta, käytä taulukkoa 2 peukalona.
Kun kiristät laippamutteria mutteriavaimella, tietyssä kohdassa vääntömomentti äkkiä kasvaa.
Kiristä laippamutteria tästä kohdasta alla näkyvään kulmaan. (Katso taulukko 2)
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 2
Putken koko
Ø9,5 (3/8")
Ø15,9 (5/8")

Suomi

Lisäkiristyskulma
60–90 astetta
30–60 astetta

Työkalun suositeltu varren pituus
Noin 200 mm
Noin 300 mm
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Kuparin ja lämmöneristysmateriaalien valinta
• Kun käytät kaupallisia kupariputkia ja liittimiä, huomioi seuraava:
1. Eristysmateriaali: Polyeteenivaahto
Lämmönsiirtonopeus: 0,041–0,052 W/mK (0,035–0,045 kcal/mh°C)
Jäähdytyskaasuputken pinnan lämpötila on enintään 110°C.
Käytä kyseisen lämpötilan kestävää lämmöneristysmateriaalia.

Yksiköiden välinen johto
Kaasuputki

Nesteputki

Kaasuputken
eristys

2. Varmista, että eristät sekä kaasu- että nesteputket ja täytät seuraavat
eristemitat.

Suojateippi

Kaasupuoli

Nestepuoli

Kaasuputken
lämpöeristys

Ulkohalk. 15,9 mm

Ulkohalk. 9,5 mm

Ulkohalk. 15,9 mm

Minimikääntösäde - vähintään 30 mm
Paksuus 0,8 mm (C1220T-O)

Paksuus 0,5 mm

Nesteputken
eristys
Tyhjennysletku

Nesteputken
lämpöeristys
Sisähalk.
10–14 mm

Sisähalk.
17–21 mm
Paksuus ≥13 mm

Paksuus ≥10 mm

3. Käytä erillisiä lämpöeristeitä kaasu- ja nestekylmäaineputkille.

1. Kylmäaineputkiston asennus.
• Irrota putken pidike. (Katso kuva 12)
‹Vasemmalle tai oikealle puolelle asennettu putkisto›
1. Avaa oikean- tai vasemmanpuoleisen paneelin läpivientiaukot. (Katso kuva 11)
2. Asenna putket (kylmäaine- ja tyhjennysputket) ja johdot (ulko- ja sisäyksiköiden välinen liitäntä)
sivupaneelin aukkojen läpi.
(Katso mitat kuvasta 15, 16 kylmäaineputkien muodostamista varten.)

Putkien läpivientiaukot (valitse toinen)
(vasen ja oikea sivupaneeli ja takapaneeli)
* Aseta mukana toimitettu reiän suojakumi (3)
(
) aukon avaamisen jälkeen.

Pohjakehys

Sähköjohdotuksen läpivientiaukot (valitse toinen)
(vasen ja oikea sivupaneeli)
* Aseta mukana toimitettu holkki (4) (
) aukon
avaamisen
jälkeen.
Sivupaneeli
Kuva 11

‹Takapuolelle asennettu putkisto›
1. Avaa takapaneelin läpivientiaukot. (Katso kuva 14)
2. Asenna putket (kylmäaine- ja tyhjennysputket) ja johdot (ulko- ja sisäyksiköiden välinen liitäntä)
takapaneelin aukkojen läpi.
(Katso mitat kuvasta 15, 16 kylmäaineputkien muodostamista varten.)
HUOMIO
Jos putket asennetaan takapuolelle, varo vahingoittamasta tuuletinmoottorin virtajohtoa.
Kun avaat läpivientiaukkoa, varo ettei leikattu teräslevyn reuna vahingoita tuuletinmoottorin virtajohtoa.
(Katso kuva 17).
‹Alaspäin asennettu putkisto›
1. Leikkaa aukot pohjakehyksen merkitylle alueelle. (Katso kuva 14)
2. Asenna putket (kylmäaine- ja tyhjennysputket) ja johdot (ulko- ja sisäyksiköiden välinen liitäntä)
pohjakehyksen aukkojen läpi.

12
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HUOMIO
Varo vahingoittamasta tuuletinkoteloa putkien asentamisen yhteydessä.
Tuuletinkotelo on valmistettu polystyreenivaahdosta.
Varo vahingoittamasta tuuletinkoteloa putken reunalla asentaessasi sisäyksikköä.

Tuuletinmoottorin
virtajohto

Liittimen eriste (5)(6)
(varuste)

Kuva 13
Putken pidike

Kuva 12

Tuuletinkotelo

Kuva 15

525
450

450
525

Kiinnitä pidikkeellä (8) • Yksikkö [mm]
Taaksepäin
Oikealle/vasemmalle
puolelle asennettu putkisto asennettu putkisto

Kuva 16

Tuuletinmoottorin
virtajohto

Tyhjennysletku
yksikön sisällä
Takapaneeli

Läpivientiaukot
(valitse toinen)
Takalevy

* Aseta mukana
toimitettu reiän
suojakumi (3)
(
)
aukon
avaamisen
jälkeen.

Läpivientiaukot
Pohjakehys

Kuva 17

Leikkaa reiät tähän.
Kuva 14
• Kun kylmäaineputkisto on asennettu ja sähköasennukset suoritettu, aseta pidikelevy pitämään
paikoillaan kylmäaineputkia, sisäyksikön tyhjennysletkua, sisä- ja ulkoyksiköt yhdistävää johtoa ja
maadoitusjohtoa (katso kuva 12). Töitä suoritettaessa sisäyksikköön tuleva kylmäaineputkisto voi
joutua kosketuksiin imusäleikön kanssa. Varo siksi irrottamasta kylmäaineputkistoa putkien
pidikelevystä.
(Sähköasennuksiin liittyen katso "8. SÄHKÖASENNUKSET".)
• Kun putkiliitäntöjen vuototarkistus on tehty, tee lämpöeristys. (Katso kuva 13)
• Tee neste- ja kaasuputkien lämpöeristys käyttämällä mukana toimitettua liittimen eristettä (5) ja (6).
Kiristä liittimen eristeen molemmat päät (5) ja (6) pidikkeellä (8).

Suomi
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HUOMIO
• Eristä kaikki putket kokonaan yksikön sisällä oleviin putkiliitäntöihin asti.
Eristämättömät putket voivat aiheuttaa kondensaatiota tai palovammoja kosketettaessa sekä sähköiskun
tai tulipalon kosketettaessa johtoja.
• Kun suoritetaan sisäyksikön ja yksiköiden välisen putkiston vuototesti sisäyksikön asennuksen jälkeen,
katso vuototestipaineen ja kylmäaineputkiston asennuksen ohjeita sisäyksikön asennusoppaasta tai
teknisestä oppaasta.
• 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.

6. TYHJENNYSPUTKISTON ASENNUS
1. Asenna tyhjennysputkisto.
Asenna tyhjennysputkisto asianmukaisesti täydellisen tyhjennyksen varmistamiseksi. Huomioi myös
seuraavat seikat vuotojen ehkäisemiseksi.

Sisäyksikön tyhjennysletku
Tuuletinkotelo
Putkiston läpivientireikä
Nesteputki
Kaasuputki

Pohjakehys
Kiinnitä letku tähän.
Tyhjennysputki (hankittava erikseen)

Kuva 18

Vinyylikloridiputki (normaali halkaisija 20 mm)

HUOMIO
• Jotta vältetään voiman kohdistuminen sisäyksikön tyhjennysletkuun, huolehdi tyhjennysputken kiinnittämisestä
esimerkiksi niputtamalla se yhteen kylmäaineputken kanssa kuten on esitetty kuvassa 18. Näin vältetään
tyhjennysputken irtoaminen ja/tai huono eristys. Tyhjennysputken tulee viettää alaspäin 1/100 kulmassa
yksikön tyhjennysputkiliitännästä.
• Poistoputki voi tukkeutua, jos siihen kertyy vettä.
• Putkeen voi muodostua kondensaatiota, mikä voi aiheuttaa vesivuotoa. Huolehdi siksi putken
eristämisestä seuraavista kahdesta kohdasta.
(1) Kaikki huoneessa ja yksikön sisällä olevat putket.
(2) Sisäyksikön tyhjennysletkun ja asennuspaikan tyhjennysputkiston välinen liitäntä.

14
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2. Kun putkisto on asennettu, tarkista, että poistovirtaus tapahtuu sujuvasti, ja että vettä
ei vuoda liitännöistä.
• Kaada varovasti noin 1 litra
vettä llmanpoistokanavan
kautta siten, että se valuu
suoraan lämmönvaihtimeen
ilman roiskumista. (Katso
kuva 19)
* Jos vesi valuu liian nopeasti
tai jos vedenpaine on liian
suuri, vesi valuu
lämmönvaihtimen läpi ja
tippuu alla olevaan
tuuletinmoottoriin.
* Jos vettä pääsee
sisäetuseinään,
se vuotaa lattialle.

llmanpoistokanava

Lämmönvaihdin

Kuva 19

HUOMIO
• Jotta estetään lemmikkieläinten pääsy yksikön sisään, tiivistä putken läpivientiaukko tiivistemassalla tai
lämmöneristysmateriaalilla (ei sisälly toimitukseen).
• Tyhjennysputkiliitännät
Älä yhdistä tyhjennysputkea suoraan viemäriputkiin, jotka haisevat ammoniakilta. Jätteen ammoniakki voi
päästä sisäyksikköön tyhjennysputkien kautta ja ruostuttaa lämmönvaihtimen.

7. KÄYTETTÄESSÄ VALINNAISTA KAUKOSÄÄDINTÄ (BRC1E-malli)
OHJAUSPANEELINA
(Kaukosäätimiä lukuun ottamatta valinnaista BRC1E-kaukosäädintä ei voi
asentaa pääyksikköön.)
• Valinnaisen kaukosäätimen (BRC1E) voi asentaa tähän yksikköön, ja sitä voi käyttää ohjauspaneelina.

1. Avaa kaukosäädin ja kytke kaukosäätimen johdot (varuste).
Katso ohjeet johdotukseen kaukosäätimen asennusoppaasta.
(Kaukosäätimen johdotuksessa ei ole napaisuutta.)
1) Yläkotelon irrotus.
Laita tasapäinen ruuvimeisseli alakotelon koveraan osaan (2 kohtaan) ja irrota yläkotelo.

Yläkotelo

Ruuvimeisseli
Alakotelo
Kuva 20

Työnnä ruuvimeisseli kuvan osoittamaan kohtaan
ja kääntele sitä kevyesti, jotta kotelo irtoaa.

HUOMIO
• Kaukosäätimen piirilevy on kiinnitetty yläkoteloon. Varo naarmuttamasta piirilevyä ruuvimeisselillä.
• Varo päästämästä pölyä tai nestettä irrotetun yläkotelon piirilevyyn.

Suomi

15

3PFI486970-1E.book Page 16 Thursday, April 22, 2021 9:11 PM

2) Leikkaa irti alakotelon varjostettu osa, ja kiinnitä sen jälkeen kotelo kanteen (7) ruuveilla (11).

Varjostettu osa

Ruuvi (11) (M4)
(Kiristysmomentti: 0,6 ± 0,1 N · m)
(varuste)

Alakotelo

Kansi (7)
(varuste)

Alakotelokokoonpano

Kuva 21
3) Kauko-ohjaimen johtojen liitännät (varuste (13)).

Kaukosäätimen
johdot (13)

Pidike
(kaukosäätimen
varuste)

Kiinteä osa
Yläkotelokokoonpano

Kiinteä
osa

A
A

Yläkotelokokoonpano

Osio A-A
Pidike (kaukosäätimen varuste)

Kaukosäätimen
johdot (13)
(varuste)
Alakotelokokoonpano

16

Kuva 22
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4) Kiinnitä yläkotelo alakoteloon kohdistaen kielekkeet (6 kohdassa) alakoteloon.
• Varo, etteivät johdot joudu puristuksiin.
• Irrota yläkoteloon kiinnitetty suojalevy.

Yläkotelokokoonpano

Kaukosäätimen
johdot (13)
(varuste)
Reikä

Alakotelokokoonpano

〈Ohjauspaneeli〉
Kielekkeet (6 kohdassa)

Kuva 23

2. Irrota etupaneeli, ja irrota sitten takapuolelle kiinnitetty takalevy.
• Pidä tiukasti kiinni etupaneelista irrottaessasi sitä, jotta se ei pääse putoamaan.

Etupaneeli

Suuntaläpän
moottorin johtosarja

Ruuvi (M4)

Riviliitin (X1M: 4P)

Ruuvi (M4)
Ruuvi (M4)
Säätörasian kansi
Ruuvi (M4)
Etupaneeli
Takalevy

Ruuvi (M4)
(6 kpl)

Suomi

Kuva 24
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HUOMAA
• Jos säleikön kiinnike irtoaa irrotettaessa
etupaneelia, kiinnitä säleikön kiinnike
alla olevan kuvan mukaisesti.
1. Asenna säleikön kiinnike kohdistamalla
sen lovi etupaneelin listaan.
2. Työnnä säleikön kiinnike alas.

Säleikön kiinnike
Lista
Lista

Etupaneeli
1.
2.

Lovi
Kuva 25

3. Kiinnitä ohjauspaneeli etupaneelin takapuolelle.
Etupaneeli
Ohjauspaneeli

Ruuvi (M4)
(6 kpl)

Kuva 26

4. Kiinnitä kaukosäätimen johdot ohjaimeen ja loveen. (Katso kuva 27)
Ohjauspaneeli
Etupaneeli

Kaukosäätimen johdot (13)
(varuste)
Varmista, ettei
kaukosäätimen
johtoihin jää löysää
näiden osien väliin.

Ohjain

Lovi

Varmista, ettei kaukosäätimen johtoihin
jää löysää näiden osien väliin.
Kuva 27

18
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5. Palauta etupaneeli alkuperäiseen asentoonsa.
6. Irrota säätörasian kansi ja liitä sitten kaukosäätimen johdot riviliittimen (X1M) liittimiin
P1 ja P2 (ei napaisuutta).
Riviliitin (X1M: 4P)

Korkeajännitejohdot
ja maadoitusjohto

Matalajännitejohdot
Kaukosäätimen
johdot (13)
(varuste)

Kuva 28

8. SÄHKÖASENNUKSET
8-1 YLEISIÄ OHJEITA
• Sähkötyöt tulee suorittaa sähköyhtiöiden valtuuttaman sähköasentajan toimesta. (Vain valtuutettu
sähköasentaja saa suorittaa sähkötöitä ja maadoitusliitäntöjä.)
• Valtuutetun sähköteknikon on suoritettava kaikki johdotukset.
• Järjestelmään on asennettava suojakatkaisija, joka pystyy sammuttamaan virransyötön koko
järjestelmään.
• Muista asentaa maavuotokatkaisin ulkoyksikköön.
(Asenna maavuotokatkaisin sähköiskujen ja tulipalon välttämiseksi.)
• Sisä- ja ulkoyksiköiden välisen ja sisäyksiköiden välisen johdotuksen määritetty jännite on 220-240V.
• 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 sähköasennusohjeita myös säätörasian kannen takapuolelle kiinnitetystä
"KYTKENTÄKAAVIOSTA".
• Älä koskaan liitä virtajohdinta kaukosäätimen johtimen riviliittimeen, tai koko järjestelmä voi vaurioitua.
• Katso kaukosäätimen asennusoppaasta tietoja sen johdotuksesta.
• Älä kosketa piirilevykokoonpanoa kytkentöjen tekemisen aikana. Muuten seurauksena voi olla vaurioita.
• Käytä kaikki navat irrottavaa katkaisinta niin, että kontaktipintojen välillä on vähintään 3 mm, mikä tarjoaa
laitteen täyden irtikytkennän sähköverkosta ylijänniteluokan III mukaisesti.

Suomi
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Yhtenäisen johdotuskaavion selitys
Osat ja niiden numerointi: katso yksikössä oleva johdotuskaavio. Osat on numeroitu arabialaisin numeroin nousevassa järjestyksessä,
ja osanumeroa edustaa seuraavassa yhteenvedossa osan koodissa oleva symboli "*".

,

:

SUOJAKATKAISIJA

:

SUOJAMAADOITUS

:

LIITÄNTÄ

:

SUOJAMAADOITUS (RUUVI)

:

LIITIN

:

TASASUUNTAAJA

:

MAADOITUS

:

RELELIITIN

:

KENTTÄJOHDOTUS

:

OIKOSULKULIITIN

:

SULAKE

:

KYTKENTÄ

:

SISÄYKSIKKÖ

:

KYTKENTÄRIMA

:

ULKOYKSIKKÖ

:

JOHTOPIDIKE

䣃

䣋䣐䣆䣑䣑䣔

䣑䣗䣖䣆䣑䣑䣔

BLK

:

MUSTA

GRN

:

VIHREÄ

PNK

VAALEANPUNAINEN

WHT

:

VALKOINEN

BLU

:

SININEN

GRY

:

HARMAA

PRP, PPL :

PURPPURA

YLW

:

KELTAINEN

BRN

:

RUSKEA

ORG

:

ORANSSI

RED

PUNAINEN

:

A*P

:

PIIRILEVY

PTC*

:

PTC-TERMISTORI

BS*

:

PÄÄLLÄ/POIS-PAINIKE, KÄYTTÖKYTKIN

Q*

:

ERISTETTY PORTTIBIPOLAARITRANSISTORI

BZ, H*O

:

SUMMERI

C*

:

KONDENSAATTORI

Q*DI

:

MAAVUOTOSUOJAKATKAISIJA

LIITÄNTÄ, LIITIN

Q*L

:

YLIKUORMASUOJA

Q*M

:

LÄMPÖKATKAISIN

AC*, CN*, E*, HA*, HE*, HL*, HN*, :
HR*, MR*_A, MR*_B, S*, U, V,

(IGBT)

R*

:

VASTUS

D*, V*D

:

DIODI

R*T

:

TERMISTORI

DB*

:

DIODISILTA

RC

:

VASTAANOTIN

DS*

:

DIP-KYTKIN

S*C

:

RAJOITUSKYTKIN

E*H

:

LÄMMITIN

S*L

:

UIMURIKYTKIN

F*U, FU* (KATSO TIETOJA

:

SULAKE

S*NPH

:

PAINEANTURI (KORKEA)

S*NPL

:

PAINEANTURI (MATALA)

:

LIITIN (KEHYKSEN MAADOITUS)

S*PH, HPS*

:

PAINEKYTKIN (KORKEA)
PAINEKYTKIN (MATALA)

W, X*A, K*R_*

YKSIKÖN SISÄISESTÄ PIIRILEVYSTÄ)
FG*

20

:

H*

:

JOHTOSARJA

S*PL

:

H*P, LED*, V*L

:

MERKKILAMPPU, VALODIODI (LED)

S*T

:

TERMOSTAATTI

HAP

:

LED-VALO (HUOLTONÄYTTÖ VIHREÄ)

S*RH

:

KOSTEUSANTURI

HIGH VOLTAGE

:

KORKEAJÄNNITE

S*W, SW*

:

KÄYTTÖKYTKIN

IES

:

ÄLYKÄS SILMÄANTURI

SA*, F1S

:

YLIJÄNNITESUOJA

IPM*

:

ÄLYKÄS VIRTAMODUULI

SR*, WLU

:

SIGNAALIVASTAANOTIN

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

:

MAGNEETTIRELE

SS*

:

VALINTAKYTKIN

L

:

JÄNNITTEINEN

SHEET METAL :

KYTKENTÄRIMAN KIINTEÄ LEVY

L*

:

KONVEKTORI

T*R

:

MUUNTAJA

L*R

:

KURISTIN

TC, TRC

:

LÄHETIN

M*

:

VAIHEMOOTTORI

V*, R*V

:

VARISTORI

M*C

:

KOMPRESSORIN MOOTTORI

V*R

:

DIODISILTA

M*F

:

TUULETINMOOTTORI

WRC

:

LANGATON KAUKOSÄÄDIN

M*P

:

TYHJENNYSPUMPUN MOOTTORI

X*

:

LIITIN

M*S

:

SUUNTAMOOTTORI

X*M

:

KYTKENTÄRIMA (RIVILIITIN)

MR*, MRCW*, MRM*, MRN*

:

MAGNEETTIRELE

Y*E

:

ELEKTRONISEN PAISUNTAVENTTIILIN

N

:

NOLLA

n=*, N=*

:

FERRIITTISYDÄMEN KIERROSTEN MÄÄRÄ

Y*R, Y*S

:

KÄÄNTEINEN MAGNEETTIVENTTIILIN

PAM

:

PULSSIN AMPLITUDIN MODULAATIO

PCB*

:

PIIRILEVY

Z*C

:

FERRIITTISYDÄN

ZF, Z*F

:

KOHINASUODATIN

PM*

:

VIRTAMODUULI

PS

:

PÄÄVIRRAN KYTKENTÄ

KIERUKKA
KIERUKKA
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8-2 ERIKSEEN HANKITTAVIEN JOHTIMIEN TEKNISET TIEDOT
Katso ulkoyksikön kytkentätietoja sen asennusoppaasta.
Kaukosäätimen johto ja viestilinjan kaapelointi hankitaan erikseen. (Katso taulukko 3)
Johdotusmääritykset näytetään ehdolla, että johdotuksen jännitehäviö on 2%.
Taulukko 3
Osa

Tekniset tiedot
4-ydinkaapeli 1,5~2,5 mm², joka soveltuu 220~240 V:lle
H05RN-F (60245 IEC 57) (HUOMAUTUS 1)
0,75–1,25 mm² suojattu vinyylijohto tai kaapeli
(2-ytimiset johdot), enintään 500 m*
H03VV-F (60227 IEC 52) (HUOMAUTUS 2)

Yksiköiden johdotus
Kaukosäätimen johto

*Tämä on laajennettu kokonaispituus ryhmäohjausjärjestelmässä.
HUOMAA
1. Se näyttää tapauksen, jossa käytetään johtoputkia. Jos johtoputkia ei käytetä, käytä
H07RN-F:ää (60245 IEC 66).
2. Suojattu vinyylijohto tai kaapeli (eristyspaksuus: vähintään 1 mm)

9. JOHTIMIEN LIITTÄMINEN JA JOHDOTUSESIMERKKI
9-1 JOHTOJEN KYTKENTÄ
Maadoitusliitin
Pidike (8) (varuste)

Virransyötön
riviliitin (X2M:3P)

Yksiköiden johdotus
Sisä- ja ulkoyksiköiden välinen
johto ja maadoitusjohto

Maadoitus

Kuva 30
Putken pidike
Kytkentäkaavio

Säätörasian kansi
Maadoitusliitin

Ulkoyksikkö

Sisäyksikkö

1
2
3

1
2
3

(Riviliitin)

(Riviliitin)

Johtojen
sisäänvientiaukko

1 2 3

Kuva 29

Aseta numerot kohdakkain.
Sisä- ja ulkoyksiköiden välisten
johtojen liitännät
• Älä juota.

Suomi
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‹Sisä- ja ulkoyksiköiden välisen johdotuksen, maadoituksen ja kaukosäätimen johdotuksen liitäntätavat›
• Irrota säätörasian kansi ja putken pidike kuvan 29 mukaisesti ja liitä vastaavan numeroiset johdot yksikön
oikealla puolella olevaan riviliittimeen (X2M: 3P). Liitä maadoitusjohto maadoitusliittimeen. Tee tämä
vetämällä johto yksikköön sähköjohdotuksen läpivientiaukon kautta, ja kiinnitä se yhteen maadoitusjohdon
kanssa käyttämällä pidikettä (8).
• Liitä kaukosäätimen johdot (eivät sisälly toimitukseen) riviliittimen (X1M: 4P) liittimiin P1 ja P2
(ei napaisuutta), ja vie johdot yksikön ulkopuolelle kuvassa 31 kuvattua reittiä pitkin.
• Ohjaa kaukosäätimen johdot putkien pidikelevyn sisälle.
• Reititä pienjännitejohdot (kaukosäätimen johdot) vähintään 50 mm:n päähän suurjännitejohdoista
(sisä- ja ulkoyksiköt yhdistävät johdot) ja maadoitusjohdosta, jotta ne eivät kulje samasta paikasta.
(Katso kuva 31)

Riviliitin
(X1M: 4P)
Riviliitin
(X2M: 3P)
Korkeajännitejohdot
ja maadoitusjohto

Matalajännitejohdot

Reititä matalajännitejohdot putkien oikealta puolelta
oikean (vasemman) sivulevyn ylempään reikään.

Kuva 31

Reititä korkeajännitejohdot ja maadoitusjohto putkien
vasemmalta puolelta oikean (vasemman) sivulevyn alempaan
reikään asentaen paikalleen mukana toimitettu holkki (4).

• Sähköasennuksen yhteydessä aseta sähköjohdot siististi, jotta johdot eivät työnnä säätörasian kantta ylös.
Kiinnitä kansi varmistaen, etteivät johdot litisty rasian ja kannen väliin.
(Jos sähköjohdot litistyvät ja/tai nostavat kantta, seurauksena voi olla sähköisku tai tulipalo.)
• Vie sisä- ja ulkoyksiköt yhdistävät johdot ja maadoitusjohto putkien pidikelevyn sisälle. Kiinnitä sisä- ja
ulkoyksiköt yhdistävät johdot ja maadoitusjohto putken pidikkeeseen. Järjestä ylimääräiset johdot siististi
kuvassa 30 näkyvään paikkaan. Johdot voivat joutua kosketuksiin muiden osien kuten tuulettimen kanssa,
ja sisäyksikkö voi vahingoittua.
• Jotta estetään pienten eläinten pääsy yksikön sisään, tiivistä putken ulostuloaukko tiivistemassalla tai
lämmöneristysmateriaalilla (ei sisälly toimitukseen) jättämättä väliä. (Jos pieniä eläimiä kuten hyönteisiä
pääsee yksikön sisään, eläimet voivat aiheuttaa oikosulkuja säätörasiassa.)
HUOMIO
Käytä pyöreää kutistustyyppistä liitintä virransyötön riviliittimen liitäntään. (Katso kuva 32)
Jos sellaista ei mitenkään voi käyttää, noudata seuraavia ohjeita.
• Älä liitä halkaisijaltaan erikokoisia johtoja samaan virtalähteen liittimeen.
(Liitännän irrallisuus voi aiheuttaa ylikuumenemisen.) (Katso kuva 33)
• Varmista johdotuksessa, että käytetään määritettyjä johtoja. Kiinnitä johtimet myös tukevasti niin,
että liittimiin ei kohdistu ulkoista voimaa.
• Käytä sopivaa ruuvimeisseliä liitinruuvien kiristämiseen. Pienet ruuvimeisselit vahingoittavat ruuvien
päitä, eikä ruuveja pysty kiristämään niillä kunnolla.

22
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• Jos liittimen ruuvit kiristetään liian tiukkaan, ruuvit
Taulukko 4
voivat vahingoittua.
Kiristysmomentti (N·m)
• Liitinruuvien kiristysmomentit on esitetty taulukossa 4.
Kaukosäädinkaapelin riviliitin
• Jos käytetään säikeellistä johdinta, älä juota sitä.

Pyöreä
poimitettu liitin

0,79~0,97

Yksiköiden välisen johdotuksen riviliitin

1,18~1,44

Maadoitusliitin

1,18~1,44

Kytke samankokoiset
johdot molemmille
puolille. (OIKEIN)

Älä kytke samankokoisia
johtoja yhdelle puolelle.
(VÄÄRIN)

OIKEIN

VÄÄRIN

Älä kytke erikokoisia
johtoja. (VÄÄRIN)

Sähköjohto
Kuva 32

VÄÄRIN

Kuva 33

9-2 KYTKENTÄESIMERKKI
HUOMIO
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 34)
• Ryhmäohjaus:1 kaukosäädin ohjaa enintään 16 sisäyksikköä
(Kaikki sisäyksiköt toimivat kaukosäätimen mukaan.) (Katso kuva 35)
• 2 kaukosäätimen ohjaus: kaksi kaukosäädintä ohjaa yhtä sisäyksikköä. (Katso kuva 37)

Parityyppi
Virtalähde
Maavuotosuo
jakatkaisija

1 2 3

Ulkoyksikkö
1 2 3
P1 P2

Sisäyksikkö
P1 P2

Kaukosäädin
(lisävaruste)

Suomi
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Ryhmäohjaus
Virtalähde
Maavuotosuojakatkaisija

Maavuotosuojakatkaisija
1 2 3

Maavuotosuojakatkaisija

1 2 3

Ulkoyksikkö
1 2 3

1 2 3

Ulkoyksikkö
1 2 3

P1 P2

1 2 3
P1 P2

Sisäyksikkö

Sisäyksikkö
(pääyksikkö)
P 1 P2

Ulkoyksikkö

P1 P2

Sisäyksikkö

Ryhmäohjauksen kaukosäädin
(lisävaruste)
Kuva 35

Kun otetaan ryhmäohjaus käyttöön
• Pariyksikkönä käytettäessä voit samaan aikaan käynnistää/pysäyttää kaukosäätimellä korkeintaan
16 yksikön (ryhmä)ohjauksen. (Katso kuva 36)
• Tällöin kaikki ryhmän sisäyksiköt toimivat ryhmäohjauksen kaukosäätimen mukaan.
• Yksikön termostaatti toimii vain sisäyksikössä, johon kaukosäädin on liitetty.

Ulkoyksikkö 1

Ulkoyksikkö 2

Ulkoyksikkö 16

Sisäyksikkö 1
Sisäyksikkö 2

Sisäyksikkö
16

Ryhmäohjauksen kaukosäädin
Kuva 36
Johdotusmenettely
(1) Irrota säätörasian kansi. (Katso "9. JOHTIMIEN LIITTÄMINEN JA JOHDOTUSESIMERKKI".)
(2) Tee ylitysjohdotus liittimien (P1, P2) väliin säätörasiassa kaukosäädintä varten. (Napaisuutta ei ole.)
(Katso kuva 35 ja taulukko 3)
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2 kaukosäätimen ohjaus
Virtalähde
Maavuotosuojakatkaisija

1 2 3

Ulkoyksikkö

Ulkoyksikkö

Sisäyksikkö

1 2 3
P1 P2

Kauko-ohjain
(lisävaruste)

Sisäyksikkö
Kauko-ohjain
(lisävaruste)

P1 P2

Kauko- Kaukosäädin 1 säädin 2

P1 P2

Kuva 37
Ohjaus kahdella kaukosäätimellä (1 sisäyksikön ohjaus 2 kaukosäätimellä)
• Kun käytössä on 2 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 käyttöopas.
Jos kaukosäädin on langallinen, vaihda kytkimen asetus seuraavasti:
(1) Aseta litteäpäinen ruuvitaltta yläosan ja alaosan koveran osan väliin ja irrota yläosa. (2 kohtaa)
(piirilevy on kiinnitetty kaukosäätimen yläosaan.) (Katso kuva 38)
(2) Käännä toisen kaukosäätimen piirilevyllä oleva main/sub-vaihtokytkin asentoon "S". (Jätä toisen
kaukosäätimen kytkin asentoon M.) (Katso kuva 39)

Kuva 38

Kaukosäätimen
yläkansi

Kuva 39
(Tehdasasetus)

Aseta ruuvimeisseli
tähän ja irrota kevyesti
kaukosäätimen yläosaa.

Kaukosäätimen
alakansi

(Vain yksi
kaukosäädin
tarvitsee muuttaa,
jos tehdasasetuksia
ei ole muutettu.)

S
M

Kaukosäätimen
piirilevy

S
M

Johdotusmenettely
(3) Irrota säätörasian kansi (katso "9. JOHTIMIEN LIITTÄMINEN JA JOHDOTUSESIMERKKI".)
(4) Lisää johdot kaukosäätimen 2 (ala) ja liittimen (P1, P2) väliin riviliittimessä (X1M) kaukosäädintä varten
säätörasiassa. (Napaisuutta ei ole.) (Katso kuva 37 ja taulukko 3)
HUOMAA
1. Kaikkien johtimien paitsi kaukosäätimen johtimien on vastattava navan merkintää.
2. Ryhmäohjaavaksi kauko-ohjaimeksi tulee valita kauko-ohjain, joka toimii eniten toimintoja (liitettynä
suuntaläppänä) sisältävän sisäyksikön kanssa.

Suomi
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10. IMUSÄLEIKÖN ASENNUS
1. Työnnä imusäleikkö yksikön pohjakehyksen uraan järjestyksessä (1)→(2).
(Katso kuva 40)
(2)
(1)

(1)

(2)
Imusäleikkö
Pohjakehys

Imusäleikkö
Pohjakehys
Kuva 40

2. Kiinnitä säleikön pysäytin (etupaneeli) imusäleikön uraan ja lukitse säleikkö alas
alkuperäiseen paikkaansa ruuvilla. (Katso kuva 41)
* Varo kiristämistä ruuveja liikaa.

3. Varmista, että säleikön kiinnike on nostettu ylös, ja sulje sitten imusäleikkö. Kun
säleikkö on suljettu, työnnä säleikön kiinnike alas. (Katso kuva 41)
M4 × 12
Ruuvi

Etupaneeli

Säleikön
kiinnike
Säleikön
pysäytin
Imusäleikkö
Imusäleikkö
Pohjakehys
Kuva 41
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11. KENTTÄASETUS
‹Suorita kaikki kohteet kohdasta "Asennuksen jälkeen tarkastettavat kohteet" (sivu 5).›
• Varmista, että sisä- ja ulkoyksiköiden kaikki asennustyöt ja sähköasennukset on tehty.
• Varmista, että seuraavat kohteet on suljettu: sisäyksikön säätörasian kansi, ulkoyksikön ulkolevy
ja putkiston suojus.
<Asetukset tulee tehdä kaukosäätimellä asennusolosuhteiden mukaisesti.>
• Asetukset voi tehdä muuttamalla kohdat "Tilanro", "ENSIMMÄINEN KOODINRO", ja "TOINEN
KOODINRO".
• Katso asetusmenettelyt ja ohjeet kaukosäätimen käyttöoppaasta.
• 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.

11-1 ILMANSUODATINILMOITUKSEN ASETTAMINEN
• Ilmansuodattimen puhdistuksen tarpeesta kertova suodatinilmoitus näkyy kaukosäätimen
LCD-näytöllä.
• Muuta TOINEN KOODINRO huoneessa olevan lian tai pölyn mukaisesti.
(Tehdasasetuksena ENSIMMÄINEN KOODINRO 1 on asetettu TOISEKSI KOODINROKSI "01"
(pitkä aika), ja ENSIMMÄINEN KOODINRO 0 on asetettu TOISEKSI KOODINROKSI "01",
(ilmansuodattimen likaantuminen – vähäinen). (Katso taulukko 5)
Selitä asiakkaalle, että suodattimet täytyy puhdistaa säännöllisesti tukkeutumisen estämiseksi,
ja asetettu aika.
• Suodattimen säännöllinen puhdistusaika voi lyhentyä käyttöympäristön mukaan.
Taulukko 5
Asetus
Puhdistusaika
Ilmansuodatti
Pitkä aika
men
likaantuminen
– vähäinen/
Lyhyt aika
runsas

Tilanro

1.
KOODINRO
1

10 (20)

0

2. KOODINRO
01
02
Pitkä aika
—
Noin
Noin
2500 tuntia
1250 tuntia
Noin
200 tuntia

04
Lyhyt aika

Noin
100 tuntia

—
—

ovat tehdasasetukset.

11-2 ILMAVIRRAN ASETUKSET, KUN TERMOSTAATTI ON POIS PÄÄLTÄ
• Aseta virtausnopeus ympäristön vaatimusten mukaisesti neuvoteltuasi asiakkaan kanssa.

(Katso taulukko 6)
• Jos ilmavirtausta muutetaan, selitä virtausnopeusasetus asiakkaalle.
Taulukko 6
Asetus
Puhaltimen toiminta, kun
termostaatti on pois päältä
(jäähdytys/lämmitys)
Ilmavirran nopeus, kun
jäähdytystermostaatti
on POIS päältä
Ilmavirran nopeus, kun
lämmitystermostaatti
on POIS päältä

Suomi

Tilanro

1. KOODINRO

11 (21)

2

Normaali
Pysäytys
LL-ilmavirran
nopeus
Ilmavirran
nopeusasetus
LL-ilmavirran
nopeus
Ilmavirran
nopeusasetus

2. KOODINRO
01
02
01

12 (22)

6
02
01

12 (22)

3
02
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11-3 ILMAVIRRAN NOPEUDEN LISÄYSTILAN ASETTAMINEN (71 · 100 -luokka)
• Ilmavirran asetusnopeutta (HH, H ja L) voidaan nostaa asennusolosuhteiden tai asiakkaan pyynnön
mukaan. Vaihda tällöin 2. koodinumero taulukon 7 mukaisesti.
Taulukko 7
Asetus
Vakio
Nosta hieman
Nosta

Tilanro

1. KOODINRO

13 (23)

0

2. KOODINRO
01
02
03

12. KOEKÄYTTÖ
‹Suorita kaikki kohteet kohdasta "1. Asennuksen jälkeen tarkastettavat kohteet" sivulta
4. Katso lisätietoja myös ulkoyksikön asennusoppaasta.›
< Varotoimet ennen koekäyttöä >
1. Avaa ulkoyksikön sulkuventtiilit kokonaan.
2. Kytke virta kampikotelon lämmittimeen vähintään 6 tunniksi.
3. Muista suorittaa jäähdytystoiminto koekäytön aikana.
4. Muista poistaa täytemateriaalit tuulettimesta. (Katso sivu 8)
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 seuraavat kohteet on suljettu: sisäyksikön säätörasian kansi, ulkoyksikön ulkolevy ja
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 "12-1 VIANMÄÄRITYS".
• Kun koekäyttö on suoritettu, paina TARKASTUS-/KOEKÄYTTÖ-painiketta kerran, niin yksikkö siirtyy
tarkastustilaan, ja varmista, että virhekoodi on "00" (=normaali). Jos koodi on jokin muu kuin "00",
katso kohta "12-1 VIANMÄÄRITYS".
• Koekäytön jälkeen, kun sisäyksikön tuuletin pyörii ja toiminnan merkkivalo vilkkuu, kylmäainetta voi vuotaa,
joten tuuleta huone ja ota yhteyttä jälleenmyyjään (vain R32-kylmäaine).
• Palaa normaalitilaan painamalla TARKASTUS-/KOEKÄYTTÖ-painiketta neljä kertaa.
[Vaihto tilojen välillä]

Kerran

Normaalitila

rra

*
"Virhekoodi"
-näyttö

*

n

* 10 sekunnin
käyttämättömyyden
jälkeen järjestelmä
palaa normaalitilaan.

*

n

Kenttäasetus

Ke

Kerran

Kerra

Kerran
(Paina
vähintään
4 sekunnin
ajan)

Koekäyttötila

"Sisäyksikön
"Ulkoyksikön
tyyppikoodi"
-näyttö
tyyppikoodi"
-näyttö
Kerran
Kerran
Tarkastustila
Kuva 42
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12-1 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 Kaukosäätimellä. (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).
HUOMAA
1. Kun kaukosäätimen TARKASTUS-/KOEKÄYTTÖ-painiketta painetaan, " " -ilmaisin alkaa vilkkua.
2. Kun PÄÄLLE/POIS-painike pidetään painettuna vähintään 5 sekuntia tarkastustilassa, 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.

12-2 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 vikakoodeja ei välttämättä näytetä.
Vikakoodi

Kuvaukset ja toimenpiteet

Huomautukset
Kuuluuko piippauksia?
Jos ääntä kuuluu:
Kylmäainetta saattaa vuotaa. Tuuleta huone
ja ota yhteyttä jälleenmyyjään.

A0

A1
A3
A6
AF

Ilmanpuhdistinyksikön (pölynkeräys,
hajunpoisto) vika

AJ

Tehon asetusvika

C4

Jos ääntä ei kuulu:
Kylmäainevuotoa ei ole, tai tunnistusta
suoritetaan vielä. Odota muutama minuutti.
Joskus kylmäainevuodon anturi tunnistaa
virheellisesti muita aineita kuin kylmäainetta,
kuten hyönteismyrkkyä tai hiuslakkaa
(vain R32-kylmäaine).

Sisäyksikön piirilevyn vika
Poistotaso epänormaali
Sisäyksikön tuuletinmoottorin
ylikuorma, ylivirta tai lukitus
Sisäyksikön piirilevyn liitäntävika
Kostutinjärjestelmän vika

AH

C1

Suomi

Kaukosäätimen vikadiagnoosi näyttää
koodin A0 kaukosäätimen näytössä.

Tiedonsiirtovirhe sisäyksikön piirilevyn
(pää) ja sisäyksikön piirilevyn (ala) välillä
Sisäyksikön lämmönvaihtimen
nesteputken lämpötila-anturin
toimintahäiriö

Vain ilmanpuhdistinyksikkö (pölynkeräys,
hajunpoisto) ei toimi. Epänormaalia pysäytystä
käytetään mallin tai tilanteen mukaan.
Tehon asetussovittimen tai tehodatan virhe
tai tehon asetussovittimen kytkeminen irti,
sovittimen jättäminen liittämättä tai tehoa ei
ole asetettu tiedot säilyttävään mikropiiriin.

Epänormaalia pysäytystä käytetään mallin tai
tilanteen mukaan.
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C5

Sisäyksikön lämmönvaihtimen
lauhduttimen / höyrystimen
termistorin toimintahäiriö

Epänormaalia pysäytystä käytetään mallin tai
tilanteen mukaan.

C9

Imuilman termistorin toimintahäiriö

Epänormaalia pysäytystä käytetään mallin tai
tilanteen mukaan.

CC

Ilmankosteusanturi on epänormaali
Intelligent eye- / lattian lämpötilaanturin toimintahäiriö
Kaukosäätimen ilman termistorin
toimintahäiriö
Turvalaitteen toiminta (ulkoyksikkö)
Ulkoyksikön piirilevyn vika
(ulkoyksikkö)
Korkeapaineen toimintahäiriö
(ulkoyksikkö)
Matalapaineen toimintahäiriö
(ulkoyksikkö)
Kompressorimoottorin lukon
toimintahäiriö (ulkoyksikkö)
Kompressorimoottorin lukitus
ylivirran takia (ulkoyksikkö)
Ulkoyksikön tuuletinmoottorin
lukituksen toimintahäiriö (ulkoyksikkö)
Ulkoyksikön tuulettimen välitön
ylivirrasta johtuva toimintahäiriö
(ulkoyksikkö)
Elektronisen paisuntaventtiilin
toimintahäiriö (ulkoyksikkö)
Jäähdytys-/lämmityskytkimen
toimintahäiriö (ulkoyksikkö)
Poistoputken lämpötilan
toimintahäiriö (ulkoyksikkö)
Korkeapainekytkimen toimintahäiriö
(ulkoyksikkö)
Matalapainekytkimen toimintahäiriö
(ulkoyksikkö)
Ulkoyksikön tuuletinmoottorin
asentosignaalin toimintahäiriö
(ulkoyksikkö)
Ulkoyksikön ilmatermistorijärjestelmän
toimintahäiriö (ulkoyksikkö)

CE
CJ
E0
E1
E3
E4
E5
E6

E7

E9
EA
F3
H3
H4
H7
H9
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CH

Kaukosäätimen vikadiagnoosi näyttää
koodin CH kaukosäätimen näytössä.

J1

Paineanturijärjestelmän toimintahäiriö
(erä) (ulkoyksikkö)

Kaukosäätimen termistori ei toimi, mutta
yksikön termostaattikäyttö on toiminnassa.

Epänormaalia pysäytystä käytetään mallin tai
tilanteen mukaan.
Kuuluuko piippauksia?
Jos ääntä kuuluu:
Seuraava vaara. Ota yhteyttä jälleenmyyjään
(vain R32-kylmäaine).
Kylmäainevuodon anturin vika.
Kylmäainevuodon anturin kaapeli on rikki.
Kylmäainevuodon anturin kaapeliyhteys ei
ole valmis.
Pääpiirilevyn vika.
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J2
J3
J5
J6

J7
J8
J9
JA
JC
L1
L3
L4
L5
L8

Sähköinen terminen (ulkoyksikkö)

L9

Hidastumisen esto (ulkoyksikkö)
Tiedonsiirtovika invertterin ja ulkoohjausyksikön välillä (ulkoyksikkö)
Avoin vaihe (ulkoyksikkö)
DCL-anturijärjestelmän toimintahäiriö
(ulkoyksikkö)
Lämmönsäteilyrivan termistorin
toimintahäiriö (ulkoyksikkö)
DC-lähtövirta-anturijärjestelmän
toimintahäiriö (ulkoyksikkö)

LC
P1
P3
P4
P6

Suomi

Virta-anturijärjestelmän toimintahäiriö
(ulkoyksikkö)
Poistoputken termistorijärjestelmän
toimintahäiriö (ulkoyksikkö)
Imuputken termistorijärjestelmän
toimintahäiriö (ulkoyksikkö)
Ulkoyksikön lämmönvaihtimen
jakopään nesteputken termistorin
toimintahäiriö (ulkoyksikkö)
Ulkoyksikön lämmönvaihtimen
lauhduttimen/höyrystimen termistorin
toimintahäiriö (ulkoyksikkö)
Nesteputken termistorijärjestelmän
toimintahäiriö (ulkoyksikkö)
Kaasuputken termistorin toimintahäiriö
(jäähdytys) (ulkoyksikkö)
Poistoputken paineanturijärjestelmän
toimintahäiriö (ulkoyksikkö)
Imuputken paineanturijärjestelmän
toimintahäiriö (ulkoyksikkö)
Invertterijärjestelmän toimintahäiriö
(ulkoyksikkö)
Reaktoritermistorin toimintahäiriö
(ulkoyksikkö)
Ylikuumentunut lämmönsäteilyripa
(ulkoyksikkö)
Välitön ylivirta
(ulkoyksikkö)

PJ

Tehon asetusvika (ulkoyksikkö)

U0

Imuputken lämpötila epänormaali
(ulkoyksikkö)

U1

Käänteinen vaihe (ulkoyksikkö)

U2

Tehojännitevika (ulkoyksikkö)

Epänormaalia pysäytystä käytetään mallin tai
tilanteen mukaan.
Epänormaalia pysäytystä käytetään mallin tai
tilanteen mukaan.

Epänormaalia pysäytystä käytetään mallin tai
tilanteen mukaan.
Epänormaalia pysäytystä käytetään mallin tai
tilanteen mukaan.
Epänormaalia pysäytystä käytetään mallin tai
tilanteen mukaan.

Invertterin jäähdytysvika.
Kompressorin moottoreissa ja turbiineissa voi
olla maadoitusvika tai oikosulku.
Kompressorin moottorit ja turbiinit voivat olla
ylikuormitettuja ja kytketty irti.
Kompressori saattaa lukkiutua.

Epänormaalia pysäytystä käytetään mallin tai
tilanteen mukaan.

Tehon asetussovittimen tai tehodatan virhe
tai tehon asetussovittimen kytkeminen irti,
sovittimen jättäminen liittämättä tai tehoa ei
ole asetettu tiedot säilyttävään mikropiiriin.
Kylmäainetta saattaa olla liian vähän.
Epänormaalia pysäytystä käytetään mallin
tai tilanteen mukaan.
Käännä kaksi vaihetta johtimista L1, L2 ja L3.
Invertterin avoimessa vaiheessa tai piirin
pääkondensaattorissa voi olla vika.
Epänormaalia pysäytystä käytetään mallin
tai tilanteen mukaan.
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U4
UF
U5
U8
UA

Tiedonsiirtovirhe (sisä- ja
ulkoyksiköiden välillä)
Tiedonsiirtovirhe (sisäyksikön ja
kaukosäätimen välillä)
Tiedonsiirtovirhe pää- ja
alakaukosäätimien välillä
(alakaukosäätimen toimintahäiriö)
Kenttäasetusvirhe

UC

Tiedonsiirtovirhe (sisäyksikkö –
keskitetty kaukosäädin)
Kaukosäätimen osoiteasetuksen virhe

UJ

Lisälaitteen lähetysvirhe

UE

Johdotusvirhe sisä- ja ulkoyksikön välillä.
Tai sisä- ja ulkoyksikön piirilevyn vika.
Tiedonsiirto sisäyksikön ja kaukosäätimen
välillä ei toimi kunnolla.

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

Epänormaalia pysäytystä käytetään mallin tai
tilanteen mukaan.

HUOMIO
• Katso "Asiakkaalle toimittamisen yhteydessä tarkistettavat asiat". (sivu 5) kun koekäyttö on suoritettu ja
varmista, että kaikki kohdat on tarkistettu.
• 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.
Käyttöurakoitsijoiden testaus
Kun laite luovutetaan asiakkaalle koekäytön jälkeen, tarkista, että säätörasian kansi, ilmansuodatin ja
imusäleikkö on kiinnitetty. Selitä asiakkaalle myös virtakytkimen tila (PÄÄLLÄ/POIS).
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13. TOIMINTA-ALUE
mikäli ilman kosteus tai lämpötila on seuraavien rajojen ulkopuolella, turvalaitteet saattavat toimia,
jolloin ilmastointilaite ei toimi, tai joskus vettä voi tippua sisäyksiköstä.
Katso seuraavaa taulukkoa R410A-ulkoyksikköön yhdistettynä:
Ulkoyksiköt
RZQ200~250

RZQG71~140

RZQSG71~140

AZQS125
(vain malli AVA125)

Jäähdytys

Lämmitys

Ulkolämpötila (°C)

-5~46 DB

-15~15 WB

Sisälämpötila (°C)

14~28 WB

10~27 DB

Ulkolämpötila (°C)

-15~50 DB

-20~15,5 WB

Sisälämpötila (°C)

12~28 WB

10~27 DB

Ulkolämpötila (°C)

-15~46 DB

-15~15,5 WB

Sisälämpötila (°C)

14~28 WB

10~27 DB

Ulkolämpötila (°C)

-5~46 DB

-15~15,5 WB

Sisälämpötila (°C)

14~28 WB

10~27 DB

(a)

Sisäkosteus ≤80%

Katso seuraavaa taulukkoa R32-ulkoyksikköön yhdistettynä:
Ulkoyksiköt

Jäähdytys
Ulkolämpötila (°C)

-20~52 DB

RZAG71~140

17~38 DB

Sisälämpötila (°C)

12~28 WB

Ulkolämpötila (°C)

-15~46 DB

RZASG71~140

20~38 DB

Sisälämpötila (°C)

14~28 WB

Ulkolämpötila (°C)

-5~46 DB

AZAS125
(vain malli AVA125)

20~38 DB

Sisälämpötila (°C)

14~28 WB

Lämmitys
-20~24 DB
-20~18 WB
10~27 DB
-15~21 DB
-15~15,5 WB
10~27 DB
-15~21 DB
-15~15,5 WB
10~27 DB

(a)

Sisäkosteus ≤80%
(a)

Jotta vältyttäisiin tiivistymiseltä ja veden tippumiselta yksiköstä. Jos lämpötila tai kosteus ei ole näiden
olosuhteiden rajoissa, turvalaitteet saattavat toimia, jolloin ilmastointilaite ei toimi.
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