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Englanninkielinen teksti on alkuperäinen ohje. Muut kielet ovat
alkuperäisten ohjeiden käännöksiä.

1. TURVALLISUUSOHJEITA

Tässä luetellut varotoimenpiteet on jaettu seuraavaan kahteen
luokkaan. Molemmat käsittelevät hyvin tärkeitä aiheita, joten noudata
niitä huolellisesti.

Varoitus

■ Pyydä jälleenmyyjää tai ammattitaitoista henkilöä suorittamaan
asennus. Älä asenna laitetta itse.
Väärin tehty asennus voi aiheuttaa vesivuotoja, sähköiskuja tai
tulipaloja.

■ Tee asennus tämän asennusoppaan ohjeiden mukaisesti.
Väärin tehty asennus voi aiheuttaa vesivuotoja, sähköiskuja tai
tulipaloja.

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

■ Kun kytket sisä- ja ulkoyksiköitä ja virtalähdettä, vedä johdot
niin, että etupaneeli voidaan kiinnittää kunnolla.
Jos etupaneeli ei ole paikoillaan, seurauksena voi olla liittimien
ylikuumeneminen, sähköisku tai tulipalo.

■ Jos kaasumaista kylmäainetta vuotaa asennuksen aikana,
tuuleta huonetila välittömästi.
Jos kaasumaista kylmäainetta joutuu tekemisiin avotulen
kanssa, myrkyllistä kaasua saattaa syntyä.

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

■ Katkaise virta ennen kuin kosketat sähköliittimiä.

■ Jännitteisiä osia voidaan helposti koskettaa vahingossa.
Älä koskaan jätä yksikköä ilman valvontaa asennuksen tai
huollon aikana, kun huoltopaneeli on irrotettu.

■ Kun suunnitellaan jo asennettujen yksiköiden siirtämistä,
kylmäaine täytyy ensin ottaa talteen pumpun alasajon jälkeen.
Katso luku " Pumppaamisessa huomioitavaa" sivulla 10.

Huomautus

■ Asenna tyhjennysputket tämän asennusoppaan ohjeiden
mukaisesti hyvän tyhjennyksen varmistamiseksi, ja eristä putket
vesihöyryn tiivistymisen estämiseksi.
Huonosti asennettu tyhjennysputkisto voi aiheuttaa vesivuotoja
ja kastella huonekalut.

■ Asenna sisä- ja ulkoyksiköt, virtajohto ja yhdysjohto vähintään 1
metrin päähän televisioista tai radioista häiriöiden tai kohinan
ehkäisemiseksi.
(Radioaalloista riippuen 1 metrin etäisyys ei välttämättä riitä
kohinan poistamiseen.)

■ Älä kastele ulkoyksikköä. Kastuminen voi aiheuttaa sähköiskun
tai tulipalon.

RZQ200C7Y1B
RZQ250C7Y1B Jaettu ilmastointilaite Asennusopas

LUE TÄMÄ OPAS HUOLELLISESTI ENNEN KUIN
KÄYNNISTÄT YKSIKÖN. ÄLÄ HEITÄ SITÄ POIS. PIDÄ
SE TALLESSA VASTAISUUDEN VARALLE.

LAITTEIDEN TAI LISÄLAITTEIDEN VÄÄRÄ ASENNUS
TAI LIITTÄMINEN SAATTAVAT AIHEUTTAA
SÄHKÖISKUN, OIKOSULUN, VUOTOJA, PALON TAI
MUUTA VAHINKOA LAITTEILLE. HUOLEHDI SIITÄ, ETTÄ
KÄYTÄT AINOASTAAN DAIKININ VALMISTAMIA
LISÄLAITTEITA, JOTKA ON ERITYISESTI SUUNNI-
TELTU KÄYTETTÄVIKSI NÄIDEN LAITTEIDEN KANSSA.
NIIDEN ASENTAMINEN ON ANNETTAVA AMMATTI-
MIEHEN TEHTÄVÄKSI.

DAIKIN-LAITTEET ON SUUNNITELTU MUKAVUUS-
KÄYTTÖÄ VARTEN. MUITA KÄYTTÖTARKOITUKSIA
VARTEN OTA YHTEYS LÄHIMPÄÄN DAIKIN-
EDUSTAJAAN.

JOS OLET EPÄVARMA ASENNUSMENETTELYN TAI
KÄYTÖN SUHTEEN, OTA AINA YHTEYTTÄ JÄLLEEN-
MYYJÄÄSI, JOLTA SAAT NEUVOJA JA TIETOJA.

TÄTÄ ILMASTOINTILAITETTA KOSKEE EHTO
"LAITTEET, JOTKA EIVÄT OLE YLEISESSÄ
KÄYTÖSSÄ".

VAROITUS
Jos varoitusta ei noudateta, seurauksena voi olla vakavia vammoja.

HUOMAUTUS
Jos huomausta ei noudateta, seurauksena voi olla vammoja tai 
laitteiston vaurioituminen.
RZQ200+250C7Y1B
Jaettu ilmastointilaite
4PW34720-7F
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2. JOHDANTO

2.1. Mahdolliset yhdistelmät

Sisäyksiköt voidaan asentaa seuraavasti.

■ Käytä aina asianmukaisia, R410A-kylmäaineen kanssa
yhteensopivia sisäyksiköitä.
Katso tuoteluetteloista, mitkä sisäyksiköt ovat yhteensopivia
R410A-kylmäaineen kanssa.

■ Noudata sisäyksikön osalta sen asennusoppaan ohjeita.

2.2. Normaalisti mukana toimitettavat varusteet

Katso kuva 2.

2.3. Valinnaisvarusteet

Tämä ulkoyksikkö vaatii putkihaaroitussarjan (lisävaruste), kun
käytetään tupla-, kolmois- tai kaksoistuplajärjestelmää. Katso
lisätietoja luetteloista.

2.4. Tekniset ja sähkötiedot

Täydellinen luettelo teknisistä ominaisuuksista löytyy Rakennetieto-
kirjasesta.

3. PÄÄKOMPONENTIT

Katso pääkomponentit sekä niiden tehtävät Teknisestä oppaasta.

4. SIJOITUSPAIKAN VALINTA

Tämä on luokan A tuote. Tämä tuote voi aiheuttaa kotiympäristössä
radiohäiriöitä, jossa tapauksessa käyttäjän täytyy ryhtyä
asianmukaisiin toimenpiteisiin. 

Invertteriyksiköt tulee asentaa paikkaan, joka täyttää seuraavat
edellytykset:

1 Perustuksien on oltava riittävät kantamaan yksikön painon, ja
lattian on oltava tasainen tärinän ja melun estämiseksi. Muuten
yksikkö voi kaatua ja aiheuttaa vammoja.

2 Yksikön ympärillä on oltava riittävästi tilaa huoltotoimenpiteiden
suorittamista varten sekä tuloilman ja lähtöilman vaatima
vähimmäistila. (Katso kuva 1 ja valitse yksi vaihtoehdoista.)

Jos asennuspaikalla vain sivuilla A+B on esteitä, seinien
korkeudella ei ole vaikutusta ilmoitettuihin huoltotilan mittoihin.

3 Huolehdi siitä, että pieneläimet eivät voi käyttää ulkoyksikköä
suojapaikkanaan.

Sähköosia koskettavat pieneläimet voivat aiheuttaa
toimintahäiriöitä, savua tai tulipalon. Kehota asiakasta pitämään
yksikön ympäristö puhtaana.

4 Tulenaran kaasun vuotaminen ei aiheuta tulipalon vaaraa.

5 Varmista, että vesi ei voi aiheuttaa sijoituspaikassa vaurioita,
mikäli sitä tihkuu yksiköstä (esimerkiksi jos tyhjennysputki on
tukkeutunut).

6 Ulko- ja sisäyksiköiden välisen putkiston pituus ei saa ylittää
suurinta sallittua pituutta.

7 Valitse yksikön asennuspaikka sellaiseksi, ettei laitteesta ulos
purkautuva ilma eikä laitteen tuottama melu ole häiriöksi
kenellekään.

8 Varmista, että yksikön tuloilma- ja poistoilma-aukot eivät ole
vallitsevan tuulen puolella. Vastatuuli haittaa yksikön toimintaa.
Asenna tarvittaessa tuulieste.

9 Älä asenna laitetta paikkaan tai käytä sitä paikassa, jonka ilman
suolapitoisuus on korkea, esim. valtameren lähellä.

R410A:ta koskevia varoituksia

■ Kylmäainetta on käsiteltävä erittäin huolellisesti, jotta
järjestelmä pysyy puhtaana, kuivana ja tiiviinä.
- Puhdistus ja kuivaus

Vieraiden aineiden (mukaan lukien mineraaliöljyt ja
kosteus) pääsy järjestelmään on estettävä.

- Tiiviys
Lue huolellisesti kappale "7.6. Kylmäaineputkiston
asennuksessa huomioitavaa" sivulla 5 ja noudata
tarkasti annettuja ohjeita.

■ Koska R410A on sekoituskylmäaine, lisättävä
kylmäaine täytyy täyttää nestemäisessä muodossa.
(Jos kylmäaine on kaasumaisessa muodossa, sen
koostumus muuttuu eikä järjestelmä sen vuoksi toimi
kunnolla.)

■ Yhdistettyjen sisäyksiköiden täytyy olla erityisesti
R410A-kylmäaineelle suunniteltuja.

Lue huolellisesti kappale "7. Kylmäaineputkisto" sivulla 4 ja
noudata tarkasti annettuja ohjeita.

Koska suunniteltu paine on 4,0 MPa eli 40 baaria,
käytettävien putkien seinämien on oltava paksuja. Katso
"7.1. Putkiston materiaalin valitseminen" sivulla 4.

RZQ200 RZQ250

Kaasuputkisto (1) 1 1

Kaasuputkisto (2) 1 1

Nesteputkisto (1) 1 1

Nesteputkisto (2) 1 1

Asennusopas 1 1

Kylmäaineen lisäystarra 1 1

Fluorattuja kasvihuonekaasuja 
koskeva tarra 1 1

Monikielinen fluorattuja 
kasvihuonekaasuja koskeva tarra 1 1

1 Asennusopas

2 Lisävarusteputket

Sekä sisä- että ulkoyksikkö voidaan sijoittaa toimisto- tai
kevyeen teollisuusympäristöön. Kotikäyttöön
asennettaessa se saattaa aiheuttaa sähkömagneettisia
häiriöitä.

■ Huolehdi siitä, että pieneläimet eivät voi käyttää
ulkoyksikköä suojapaikkanaan.

■ Sähköosia koskettavat pieneläimet voivat aiheuttaa
toimintahäiriöitä, savua tai tulipalon. Kehota asiakasta
pitämään yksikön ympäristö puhtaana.

A B C D Asennuspaikan sivut, joilla on esteitä

Imupuoli
Asennusopas
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10 Estä asennuksen aikana mahdollisuus, että lapset pääsevät
kiipeämään tai laittamaan esineitä yksikön päälle

Putoaminen tai tippuminen voi aiheuttaa vammoja.

11 Laitteistoa ei ole tarkoitettu käytettäväksi räjähdysalttiissa
ympäristössä.

5. YKSIKÖN TARKASTUS JA KÄSITTELY

Toimituksen jälkeen kuljetuslaatikko tulee tarkastaa, ja havaitut
vauriot pitää välittömästi ilmoittaa kuljetusliikkeen reklamaatioista
vastaavalle henkilölle.

Yksikön käsittelyssä on syytä ottaa seuraavat seikat huomioon:

1 Särkyvää, käsittele yksikköä varoen.

Pidä yksikkö pystyasennossa välttääksesi kompressorin

vahingoittumisen.

2 Valitse etukäteen reitti, jota pitkin yksikkö tuodaan sisään.

3 Tuo yksikkö mahdollisimman lähelle lopullista sijoituspaikkaa
alkuperäisessä pakkauksessaan välttääksesi vauriot siirron
yhteydessä. (Katso kuva 4)

4 Nosta yksikkö mielellään nosturin sekä kahden vähintään 8 m
pitkän nostoliinan avulla. (Katso kuva 4)

Käytä aina nostosuojia ehkäisemään nostohihnasta
mahdollisesti aiheutuvaa vauriota. Kiinnitä huomiota yksikön
painopisteen sijaintiin.

5 Jos käytetään haarukkatrukkia,
kuljeta yksikköä ensin mieluummin
kuormalavalla, ja vie sitten trukin
haarukka yksikön alaosassa olevien
suurten suorakulmaisten aukkojen
läpi.

5.1 Kun siirrät yksikköä trukilla lopulliseen paikkaansa, nosta sitä
kuormalavan alta.

5.2 Poista asennuspaikalla yksikkö pakkauksestaan ja vie trukin
haarukka yksikön alaosassa olevien suurten suorakulmaisten
aukkojen läpi.

6. YKSIKÖN PURKAMINEN PAKKAUKSESTA JA 
SIJOITTAMINEN

■ Irrota neljä ruuvia, jotka kiinnittävät yksikön kuormalavaan.

■ Varmista, että yksikkö asennetaan vaakasuoraan riittävän
tukevalle alustalle tärinän ja melun ehkäisemiseksi.

■ Kiinnitä yksikkö paikoilleen neljän ankkuripultin M12 avulla.

■ Varmista, että alusta yksikön alla on yli 765 mm.

■ Yksikkö pitää asentaa kiinteälle, vaakatasossa olevalle alustalle
(teräspalkkikehikko tai betonialusta) kuten kuvassa 5 näyttää.

■ Tue yksikkö perustuksella, joka on vähintään 66 mm leveä.
(Yksikön tukijalka on 66 mm leveä.)

■ Tässä oppaassa kuvattu laitteisto voi aiheuttaa
radiotaajuusenergiasta aiheutuvaa elektronista
kohinaa. Laitteisto täyttää määritykset, jotka on
suunniteltu antamaan kohtuullinen suoja tällaisia
häiriöitä vastaan. Yksittäisen asennuksen
häiriöttömyyttä ei kuitenkaan voida taata.
Siksi on suositeltavaa asentaa laitteisto ja
sähköjohdot riittävän etäälle stereolaitteista,
tietokoneista yms. (Katso kuva 3).

Äärimmäisissä olosuhteissa etäisyyksien tulee olla
vähintään 3 m ja virta- ja viestintälinjoissa on
käytettävä putkijohtoja.

■ Runsaslumisilla seuduilla on asennuspaikan
valinnassa huomioitava lumen mahdolliset haitat
yksikön sijoituspaikkaa valittaessa.

■ Itse kylmäaine R410A on myrkytöntä, syttymätöntä ja
turvallista. Jos kylmäainetta kuitenkin vuotaa, sen
pitoisuus saattaa ylittää sallitun rajan tilan koosta
riippuen. Tämän vuoksi saattaa olla tarpeen ryhtyä
toimenpiteisiin vuotojen ehkäisemiseksi.

■ Älä asenna laitetta seuraaviin paikkoihin.
• Tilat, joissa on happamia tai emäksisiä höyryjä.
• Tilat, joiden ilmassa saattaa olla rikkihapokkeita ja

muita syövyttäviä kaasuja.
Kupariputket ja juotetut saumat voivat syöpyä ja
aiheuttaa kylmäainevuodon.

• Tilat, joissa on mineraaliöljysumua, öljysumua tai
esimerkiksi keittiöstä syntyvä höyryä.
Muoviosat voivat hapertua ja pudota tai aiheuttaa
vesivuotoja.

• Tilat, joissa ilma on hyvin suolaista, kuten
valtameren lähituntumassa.

• Tilat, joissa tulenarkoja kaasuja saattaa vuotaa,
joissa käsitellään tinneriä, bensiiniä ja muita
höyrystyviä aineita, tai joiden ilmassa on hiilipölyä
tai muita syttyviä aineita.
Vuotava kaasu saattaa kerääntyä yksikön ympärille
aiheuttaen räjähdyksen.

• Tilat, joissa on sähkömagneettisia aaltoja tuottavia
laitteita.
Sähkömagneettiset aallot voivat aiheuttaa
ohjausjärjestelmän toimintahäiriöitä ja estää
normaalin käytön.

• Tilat, joiden verkkojännite vaihtelee huomattavasti,
kuten tehtaat.

• Autot tai laivat.

■ Ota asennuksen aikana voimakkaat tuulet, taifuunit tai
maanjäristykset huomioon.
Virheellinen asennus voi johtaa yksikön kaatumiseen.

1 Tietokone tai radio

2 Sulake

3 Maavuotokatkaisin

4 Kaukosäädin

5 Sisäyksikkö

1 Pakkausmateriaali

2 Aukko (suuri)

3 Hihnasilmukka

4 Aukko (pieni) (40x45)

5 Nostosuoja

HUOMAA Käytä ≤20 mm leveää hihnasilmukkaa, joka
kestää yksikön painon.

HUOMAA Käytä välikangasta trukin haarukassa, jotta
yksikkö ei vaurioidu. Jos alarungon maali lohkeaa,
ruostesuojauksen teho voi heiketä.

Malli A B

RZQ200+250 930 792
RZQ200+250C7Y1B
Jaettu ilmastointilaite
4PW34720-7F
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HUOMIOITAVAA

Tuki kaikki putkien ja johtojen läpivientireiät tiivistysaineelta
(hankittava erikseen). (Pienet eläimet voivat mennä laitteen sisään.)

Esimerkki: putkien vienti etukautta. (Katso kuva 10)

7. KYLMÄAINEPUTKISTO

7.1. Putkiston materiaalin valitseminen

■ Valmistusmateriaali: fosforihappopelkistettyä, saumatonta
kupariputkea kylmäaineelle.

■ Temperointiaste: käytä putkistoa, jonka temperointiaste on
putken halkaisijan funktio alla olevan taulukon mukaisesti.

■ Kylmäaineputkiston seinämän paksuuden on oltava asiano-
maisten paikallisten ja kansallisten määräysten mukainen.
R410A-putkiston seinämän vähimmäispaksuuden on oltava alla
olevan taulukon mukainen.

O = karkaistu
1/2H = puolikarkaistu

7.2. Kylmäaineputken koko

Katso tuplajärjestelmä: kuva 9, kolmoisjärjestelmä: kuva 12 ja
kaksoistuplajärjestelmä: kuva 13.

■ Pääputki (putki ulko- ja ensimmäisen haaran välissä).
Putkien täytyy olla samankokoisia ulkoliitäntöjen kanssa.

■ Putki ensimmäisen ja toisen haaran välissä (L2 + L3) (vain
kaksoistupla).

■ Putki viimeisen haaran ja sisäyksiköiden välissä (L2~L3 tupla-,
L2~L4 kolmois- ja L4~L7 kaksoistuplajärjestelmässä).
Näiden putkien täytyy olla samankokoisia kuin liitetyt
sisäyksiköiden putket. Haara: katso merkintä '■ ' kuvissa 9, 12
ja 13.

Älä käytä telineitä kulmien tukemiseen. (Katso kuva 6) 

■ Valmista perustuksen ympärille vedenpoistokanava
johtamaan yksiköstä poistuva jätevesi.

■ Jos yksikkö on tarkoitus asentaa katolle, tarkista
ensin katon lujuus ja veden pois johtaminen katolta.

■ Jos yksikkö asennetaan kehikon päälle, asenna
vesisuojalevy 150 mm etäisyydelle yksikön alle
estääksesi veden suotuminen yksikön alta.

■ Jos yksikkö asennetaan
syövyttävään ympäristöön, käytä
mutteria, jossa on hartsi-
kiinnityslevy (1), suojaamaan
mutterin kiristysosaa ruosteelta.

1 Tuki alueet, joissa on merkki " ". 
(Kun putket viedään etupaneelista.)

2 Kaasupuolen putkisto

3 Nestepuolen putkisto

Käytä R410A-ainetta kylmäaineen lisäykseen.

Kaikki putkien asennustyöt tulee teettää hyväksytyllä
kylmäalan ammattilaisella, ja niiden tulee noudattaa
asiaankuuluvia paikallisia ja kansallisia säädöksiä.

KYLMÄAINEPUTKISTOA JUOTETTAESSA HUOMATTAVAA:

■ Älä käytä juoksutinta juottaessasi kupari-
kuparikylmäaineputkistoa. (Koskee etenkin HFC-
kylmäaineputkistoa.) Käytä juottamiseen fosfori-
kuparikovajuotetta (BCuP), joka ei vaadi juoksutinta.
Juoksutin vaikuttaa erittäin haitallisesti kylmäaine-
putkistoihin. Jos esimerkiksi käytetään klooripohjaista
juoksutinta, se syövyttää putkia, ja jos juoksuttimessa
on fluoria, se vahingoittaa kylmäaineöljyä.

■ Juotettaessa on suoritettava puhallus typpikaasulla.
(Jos juotettaessa ei korvata typpeä tai vapauteta
typpeä putkeen, seurauksena on runsaasti hapettu-
nutta kalvoa putkien sisäpinnoilla. Tämä kalvo haittaa
jäähdytysjärjestelmän venttiilien ja kompressoreiden
toimintaa ja estää normaalin käytön.)

■ Kun asennus on suoritettu, tarkista ettei kylmäaine-
kaasua vuoda.
Myrkyllistä kaasua saattaa muodostua, jos kylmä-
ainekaasua vuotaan huoneeseen ja pääsee
kosketuksiin tulenlähteen kanssa.
Jos vuotoa esiintyy:
• tuuleta alue välittömästi.
• älä koske suoraan vuotavaan kylmäaineeseen.

Seurauksena voi olla paleltuma.

X Ei sallittu

O Sallittu

1

HUOMAA Asennustyökalut:

Muista käyttää asennustyökaluja (mittariputken täyttö-
letku, jne.), jotka on tarkoitettu käytettäväksi aino-
astaan R410A-asennuksissa järjestelmän paineen
kestämiseksi ja jotta järjestelmään ei pääse sekoittu-
maan vieraita aineita (esim. mineraaliöljyjä, kuten
SUNISOa, ja kosteutta).
(Ruuvien tiedot ovat erilaiset R410A- ja R407C-
kylmäaineilla.)

Tyhjöpumppu (käytä 2-vaiheista tyhjöpumppua
takaiskuventtiilillä):

■ Varmista, ettei öljy valu pumpusta vastakkaiseen
suuntaan järjestelmässä, kun pumppu ei ole
käynnissä.

Putki Ø
Putkiston materiaalin 

temperointiaste
Vähimmäispaksuus 

t (mm)

9,5 / 12,7 O 0,80

15,9 O 1,00

22,2 1/2H 1,00

Kylmäaineputken koko(1)

(1) Jos kyseessä on tupla-, kolmois- tai kaksoistuplajärjestelmä, ilmoitetut 
kylmäaineputken koot koskevat vain pääputkia. (L1 = ulkoyksikön ja 
haaran väliset putket kuvissa 9, 12 ja 13).

Malli Vakiokoko Suurempi koko

RZQ200
Kaasuputki Ø22,2 Ø25,4

Nesteputki Ø9,5 Ø12,7

RZQ250
Kaasuputki Ø22,2 Ø25,4

Nesteputki Ø12,7 Ø15,9

Neste Ø9,5

Kaasu Ø15,9
Asennusopas
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7.3. Haaraputken valinta

7.4. Putken sallittu pituus ja korkeusero

Katso alla olevasta taulukosta pituudet ja korkeudet. Katso myös
kuvia 8, 9, 12 ja 13. Oletetaan, että kuvan pisin putki vastaa
todellisuudessa pisintä putkea, ja kuvan korkein yksikkö vastaa
todellisuudessa korkeinta yksikköä.

Sallittu putken pituus

7.5. Nykyistä tai esiasennettua putkistoa voidaan 
käyttää

1. Putkiston täytyy täyttää alla olevat ehdot.
• Putken läpimitan on täytettävä ehdot, jotka on ilmoitettu

kohdassa "7.2. Kylmäaineputken koko" sivulla 4.
• Putkiston pituuden on oltava sallitun pituuden rajoissa

kohdan "7.4. Putken sallittu pituus ja korkeusero" sivulla 5
mukaisesti.

• Putkiston täytyy olla suunniteltu R410A:ta varten. Katso
kohta "7.1. Putkiston materiaalin valitseminen" sivulla 4.

2. Vain pääputkistoa voidaan käyttää uudelleen ilman puhdistusta,
kun:
• Yksisuuntaisen putkiston kokonaispituus: <50 m.
• Kompressori ei ole rikkoutunut vaihdettavan yksikön historian

aikana.
• Pumpun alasajo voidaan suorittaa oikein:

- Käytä yksikköä keskeytyksettä 30 minuutin ajan 
jäähdytystilassa.

- Aja pumppu alas.
- Irrota vaihdettavat ilmastointiyksiköt.

• Tarkasta nykyisen putkiston likaisuus.
Jos kaikki nämä vaatimukset eivät täyty, nykyiset putket täytyy
puhdistaa tai vaihtaa, kun vaihdettavat ilmastointiyksiköt on
ensin irrotettu.

7.6. Kylmäaineputkiston asennuksessa huomioitavaa

■ Jäähdytyspiiriin ei saa päästää mitään muuta ainetta, ilmaa
tms., kuin määrättyä kylmäainetta. Jos kylmäainekaasua
pääsee vuotamaan työskentelyn aikana, tuuleta huone
välittömästi kunnolla.

■ Jotta putkistoon ei pääse likaa, nestettä tai pölyä, suojaa se
puristamalla tai teipillä.

Kupariputket on vietävä varovasti seinien läpi.

■ Kun kyseessä on simultaanikäyttöjärjestelmä
- Putkitus ylöspäin ja alaspäin tehdään pääputkilinjaan.
- Käytä kylmäaineputkien haaroittamiseen 

putkenhaaroitussarjaa (lisävaruste).

Varotoimenpiteet. (Katso lisätietoja putkenhaaroitussarjan mukana
toimitettavasta käyttöohjeesta.)

- Asenna haaraputket vaakasuoraan (enimmäiskaltevuus 15°) 
tai pystysuoraan.

- Sisäyksikön haaraputken tulee olla mahdollisimman lyhyt.
- Pyri siihen, että molempien haaraputkien pituus (matka 

sisäyksikköön) on sama.

■ Käytettäessä olemassa olevaa kylmäaineputkistoa
Ota huomioon seuraavat asiat, kun käytetään olemassa olevaa
kylmäaineputkistoa.

■ Tarkasta silmämääräisesti jäljellä olevan öljyn laatu
nykyisessä kylmäaineputkistossa.
Tämä tarkastus on erittäin tärkeä, sillä jos nykyistä putkistoa
käytetään huonolaatuisen öljyn kanssa, seurauksena on
kompressorin rikkoutuminen.
- Laita hieman putkiin jäänyttä öljyä, jota haluat käyttää 

uudelleen, valkoiselle paperille tai 
öljyntarkastusreferenssikortin valkoiselle pinnalle ja vertaile 
öljyn väriä referenssikortin ympyröidyn värin kanssa.

- Jos öljyn väri on sama kuin ympyröidyn värin tai tummempi, 
vaihda putkisto, asenna uusi putkisto tai puhdista putkisto 
huolellisesti.

- Jos öljyn väri on vaaleampi, putkia voidaan käyttää 
uudelleen ilman puhdistusta.

Öljyntarkastusreferenssikortti on välttämätön tällaiseen
arviointiin, ja sellaisen voi hankkia jälleenmyyjältä.

HUOMAA ■ Käytä uusissa asennuksissa vakioputkikokoja.

■ Nykyisiä putkia käytettäessä suurempi koko on
sallittu yllä olevan taulukon mukaisesti.
Suurempi koko sallitaan vain pariyhdistelmässä
(L1).
Taulukossa "Sallittu putken pituus" sivulla 5
mainitut putkien sallittuja pituuksia koskevat
lisärajoitukset on otettava huomioon.
Jos normaalia putkikokoa ei käytetä, seurauksena
voi olla tehon heikkeneminen. Asentajan täytyy
olla tietoinen tästä ja arvioitava tätä erittäin
huolellisesti koko asennuksen kannalta.

Tuplajärjestelmä KHRQ22M20TA

Kolmoisjärjestelmä KHRQ250H

Kaksoistuplajärjestelmä KHRQ22M20TA (3x)

Sallittu putken pituus

Putkiston vähimmäispituus

Kaikki 5 m(1)

(1) Putkiston vähimmäispituus on 5 m. Jos asennuksessa käytetään lyhyempää 
putkea, järjestelmä ylikuormittuu (epänormaali HP jne.). Jos sisä- ja ulkoyksikön 
välinen etäisyys on alle 5 m, taivuta putkea useammasta kohdasta, jotta sen 
pituus on ≥5 m.

Yksisuuntaisen putkiston enimmäispituus

Pari L1 vakio 100 m

kaasuputken 
suurempi koko 100 m

nesteputken 
suurempi koko 50 m

Tuplajärjestelmä L1+L2 — 100 m

Kolmoisjärjestelmä L1+L2 — 100 m

Kaksoistupla-
järjestelmä

L1+L2+L4 — 100 m

Haaraputkiston suurin pituus

Tupla- ja 
kolmoisjärjestelmä

L2 — 20 m

Kaksoistupla-
järjestelmä

L2+L4 — 20 m

Suurin ero haarapituuksien välillä

Tuplajärjestelmä L2–L3 — 10 m

Kolmoisjärjestelmä L2–L4 — 10 m

Kaksoistupla-
järjestelmä

L2–L3, L6–L7, 
(L2+L4)–(L3+L7)

— 10 m

Suurin korkeus sisä- ja ulkoyksikköjen välillä

Kaikki H1 — 30 m

Suurin korkeus sisäyksikköjen välillä

Tupla-, kolmois- ja 
kaksoistupla-
järjestelmä

H2
— 0,5 m

Kuormittamaton pituus

Kaikki L1+L2+L3+L4+L5
+L6+L7

vakio 30 m

kaasuputken 
suurempi koko 30 m

nesteputken 
suurempi koko 10 m

Jos käytetään suurempia nesteputkia,
sisäyksikkö täytyy asentaa alemmaksi kuin
ulkoyksikkö.

Asennuspaikka Asennusaika Suojaustoimenpide

Ulkopuoli
Yli kuukausi Suojaa putken pää 

puristamalla

Alle kuukausi Suojaa putken pää 
puristamalla tai teipilläSisäpuoli Asennusajasta riippumatta
RZQ200+250C7Y1B
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■ Seuraavissa tilanteissa olemassa olevaa putkistoa ei saa
käyttää uudelleen, vaan on asennettava uusi putkisto.
- Jos aikaisemmin käytetyllä mallilla on ollut ongelmia 

kompressorin kanssa (se voi aiheuttaa jäähdytysöljyn 
hapettumista, kattilakivisakkaa ja muita haitallisia 
seurauksia).

- Jos sisä- tai ulkoyksiköt oli irrotettu pitkäksi aikaa 
putkistosta (putkistoon on saattanut päästä vettä tai likaa).

- Jos kupariputkisto on syöpynyt.

■ Laippoja ei saa käyttää uudelleen. Käytä uusia laippoja
vuotojen ehkäisemiseksi.

■ Jos paikallisessa putkistossa on hitsaussaumoja, tarkasta,
ettei niistä vuoda kaasua.

■ Korvaa heikentynyt eristys uudella.

7.7. Kylmäaineputkiston liittäminen

1 Kylmäaineen jako-osan asennus (Katso kuva 14)

Asennusohjeet ovat sarjan mukana tulevassa asennus-
oppaassa. Noudata seuraavia ehtoja:
Kiinnitä jakotukki niin, että se haarautuu joko vaakasuoraan
(katso näkymä  A) tai pystysuoraan.

2 Litistettyjen putkien irrotus 

3 Kylmäaineputkisto voidaan asentaa eteen tai sivulle (kun se
viedään ulos pohjasta) alla olevan kuvan mukaisesti.

■ Liitäntä edestä:
Irrota sulkuventtiilin suojus liittämistä varten. (Katso kuva 7)

■ Liitäntä sivulta (alaosasta):
Irrota alarungon irti lyötävät aukot, ja vie putket alarungon ali.
(Katso kuva 7)

1 Vaakasuora pinta

Sulkuventtiiliin jäänyt kaasu tai öljy voi purkautua
litistetystä putkesta. Alla olevien ohjeiden noudatta-
matta jättäminen voi aiheuttaa omaisuusvahinkoja tai
henkilövahinkoja, jotka voivat olla vakavia
olosuhteiden mukaan.

Irrota litistetyt putket seuraavalla tavalla:

1. Irrota venttiilin kupu ja varmista, että
sulkuventtiilit on suljettu kunnolla.

2. Liitä täyttöletku kaikkien sulkuventtiilien
huoltoportteihin.

3. Ota talteen kaasu ja öljy litistetyistä putkista
käyttämällä talteenottoyksikköä.

4. Kun kaikki kaasu ja öljy on otettu talteen
litistetyistä putkista, irrota täyttöletku ja sulje
huoltoportit.

5. Jos litistetyn putken alaosa näyttää samalta kuin
kuvan yksityiskohta A, jatka toimenpiteen
vaiheesta 8.
Jos litistetyn putken alaosa näyttää samalta kuin
kuvan yksityiskohta B, noudata toimenpiteen
vaiheita 6-7-8.

6. Katkaise pienemmän litistetyn putken alaosa irti
sopivalla työkalulla (esim. putkileikkuri,
lankasakset...) siten, että poikkileikkaus jää auki,
jotta jäljellä oleva öljy pääsee valumaan pois,
mikäli talteenotto ei onnistunut täysin.

7. Odota, kunnes kaikki öljy on valunut pois.

8. Sulata juotos polttimella ja irrota litistetyt putket
tai katkaise litistetyt putket putkileikkurilla.

Älä päästä kaasuja ilmakehään.

Asennettavan putkiston liitännässä huomioitavaa.

■ Suorita juottaminen kaasun
sulkuventtiilin luona ennen juottamista
nesteen sulkuventtiilin luona.

■ Lisää juotosmateriaalia kuvan
mukaisesti.

■ Muista käyttää toimitukseen kuuluvia lisävaruste-
putkia, kun teet putkitöitä kentällä.

■ Huolehdi siitä, että kentällä asennettu putkisto ei
kosketa muita putkia eikä ala- tai sivupaneelia.
Huolehdi etenkin ala- ja sivuliitännässä putkiston
riittävästä eristyksestä, jotta se ei pääse
koskettamaan koteloa.

1 Liitäntä vasemmalla puolella

2 Liitäntä edestä

3 Liitäntä oikealla puolella

A Liitäntä edessä
Irrota sulkuventtiilin suojus liittämistä varten.

B Liitäntä pohjassa:
Irrota alarungon irti lyötävät aukot ja vie putket alarungon ali.

1 Kaasupuolen sulkuventtiili

2 Nestepuolen sulkuventtiili

3 Huoltoportti kylmäaineen lisäystä varten

4 Kaasupuolen varusteputki (1)

5 Kaasupuolen varusteputki (2)

6 Nestepuolen varusteputki (1)

7 Nestepuolen varusteputki (2)

8 Juote

9 Kaasupuolen putkisto (hankittava asennuspaikalla)

10 Nestepuolen putkisto (hankittava asennuspaikalla)

11 Irrota irti lyötävät aukot (käytä vasaraa)

3

2

4

2

4
1
1
5

B
A

1 Litistetty putki

2 Sulkuventtiili

3 Huoltoportti

4 Juotosmetallin sulatuskohta

5 Putken pieni alakappale

1 2 3
Asennusopas
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Irti lyötäviä aukkoja lyötäessä huomioitavaa

■ Varo vahingoittamasta koteloa

■ Kun aukot on lyöty irti, reunat ja niiden ympäristö kannattaa
maalata paikkamaalilla ruostumisen ehkäisemiseksi.

■ Kun sähköjohtoja viedään näiden aukkojen läpi, suojaa johdot
eristysnauhalla vaurioiden ehkäisemiseksi.

4 Varmista putkia asentaessasi, että putkien enimmäismitat eivät
ylity, ja että sallittu tasoero ja sallittu putken pituus jakajan
jälkeen ovat oikeat, katso "7.4. Putken sallittu pituus ja
korkeusero" sivulla 5.

5 Kylmäaineen jako-osan asennusohjeet ovat sarjan mukana
tulevassa asennusoppaassa.

6 Putkiliitäntä

Juotettaessa on suoritettava puhallus typpikaasulla.
(Jos juotettaessa ei korvata typpeä tai vapauteta typpeä
putkeen, seurauksena on runsaasti hapettunutta kalvoa putkien
sisäpinnoilla. Tämä kalvo haittaa jäähdytysjärjestelmän
venttiilien ja kompressoreiden toimintaa ja estää normaalin
käytön.)

Huomautuksia erottimen tarpeellisuudesta

Koska on mahdollista, että nousuputkessa oleva öljy virtaa takaisin
pysähdyksissä olevaan kompressoriin ja aiheuttaa nesteen puristu-
misen tai heikentää öljyn virtausta takaisin, täytyy asentaa erotin
sopivaan kohtaan nousuputkessa.

■ Erottimen asennusväli. (Katso kuva 16)

A Ulkoyksikkö

B Sisäyksikkö

C Kaasuputki

D Nesteputki

E Öljynerotin

H Asenna öljynerotin aina 10 m korkeuseron välein.

■ Öljynerotinta ei tarvita, kun ulkoyksikkö on asennettu
korkeammalle kuin sisäyksikkö.

7.8. Vuototesti ja tyhjökuivaus

Valmistaja on tarkistanut, ettei yksiköissä ole vuotoja.

Kun asennettavat putket on liitetty, suorita seuraavat tarkastukset.

1 Valmistelut

Katso kuva 15, liitä typpisäiliö, jäähdytyssäiliö ja tyhjöpumppu
ulkoyksikköön ja suorita ilmatiiviyskoe ja alipainekuivaus.
Sulkuventtiili ja venttiilit A ja B (katso kuva 15) täytyy avata ja
sulkea alla olevat taulukon mukaisesti ilmatiiviyskoetta ja
alipainekuivausta suoritettaessa.

2 Ilmatiiviyskoe ja tyhjökuivaus

■ Ilmatiiviyskoe:

Kohdista neste- ja kaasuputkiin 4,0 MPa:n (40 bar) paine
(lukemaa 4,0 MPa (40 bar) ei saa ylittää). Jos paine ei laske
24 tunnin kuluessa, järjestelmä on läpäissyt testin. Jos paine
laskee, tarkista, mistä typpeä vuotaa.

■ Tyhjökuivaus: Käytä tyhjöpumppua, joka voi tyhjentää
–100,7 kPa:n asti (5 Torr, –755 mm Hg).

HUOMAA Juottamisen aikana vapautettavan typen paineen-
säädin on asetettava arvoon 0,02 MPa tai alle. (Katso
kuva 11)

Älä käytä hapettumisen estoaineita juottaessasi putkiston
saumoja. 

Niiden jäämät voivat tukkia putkia ja särkeä laitteiston.

1 Kylmäaineputkisto

2 Juotoskohta

3 Typpi

4 Teippaus

5 Käsiventtiili

6 Säädin

1 Paineenalennusventtiili

2 Typpi

3 Mittalaite

4 Säiliö (juoksutusjärjestelmä)

5 Tyhjöpumppu

6 Täyttöletku

7 Huoltoportti kylmäaineen lisäystä varten

8 Kaasulinjan sulkuventtiili

9 Nestelinjan sulkuventtiili

10 Ulkoyksikkö

11 Sisäyksikköön

12 Sulkuventtiilin huoltoportti

13 Pisteviivat tarkoittavat paikallista putkistoa

14 Venttiili B

15 Venttiili C

16 Venttiili A

Venttiilien A ja B ja 
sulkuventtiilin tila

Venttiili 
A

Venttiili 
B

Venttiili 
C

Neste-
puolen 
sulku-

venttiili

Kaasu-
puolen 
sulku-

venttiili

Ilmatiiviyskokeen ja 
alipainekuivauksen 
suoritus
(Venttiilin A täytyy olla 
aina suljettu. Muuten 
yksikössä oleva 
kylmäaine vuotaa ulos.)

Kiinni Auki Auki Kiinni Kiinni

HUOMAA Muista suorittaa ilmatiiviyskoe ja
tyhjökuivaus käyttäen neste- ja
kaasupuolen sulkuventtiilien huolto-
portteja. (Katso huoltoportin sijainti
ulkoyksikön etupaneeliin kiinnitetystä
varoitustarrasta.)

■ Katso kohdasta 
"7.11. Sulkuventtiilin käyttömenettely" sivulla 8 
tietoja sulkuventtiilin käsittelystä.

■ Estä lian pääsy ja riittämätön paineenkesto
käyttämällä aina R410A-kylmäaineelle
tarkoitettuja erikoistyökaluja.

HUOMAA Varmista, että käytettävä kaasu on typpikaasua. 
RZQ200+250C7Y1B
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1. Tyhjennä järjestelmän neste- ja kaasuputket käyttämällä
tyhjöpumppua yli kahden tunnin ajan, kunnes järjestelmän paine
on –100,7 kPa. Kun järjestelmä on ollut tässä tilassa yli tunnin,
tarkista, laskeeko tyhjömittarin lukema vai ei. Jos lukema
nousee, järjestelmän sisällä on joko kosteutta tai se vuotaa.

2. Seuraavat toimenpiteet on suoritettava, jos on mahdollista, että
putken sisään on jäänyt kosteutta (jos putkitus on tehty
sateisena vuodenaikana tai se on kestänyt pitkään, sadevettä
on saattanut päästä putkeen).
Kun olet tyhjentänyt järjestelmää kahden tunnin ajan, kohdista
siihen 0,05 MPa:n paineinen typpikaasu (tyhjökatko) ja tyhjennä
järjestelmää uudelleen tyhjöpumpulla tunnin ajan, kunnes
järjestelmän paine on –100,7 kPa (tyhjökuivaus). Jos järjestel-
mää ei saada tyhjennettyä kahdessa tunnissa –100,7 kPa:han,
toista tyhjökatko ja tyhjökuivaus.
Jätä järjestelmä sitten alipaineiseksi yhden tunnin ajaksi ja
varmista sen jälkeen, ettei tyhjömittarin lukema nouse.

7.9. Putkiston eristys

Vuototestin ja tyhjökuivauksen suorittamisen jälkeen putkisto pitää
eristää. Ota huomioon seuraavat seikat:

■ Varmista, että liitäntäputket ja kylmäaineen jako-osa on
kokonaan eristetty. 

■ Muista eristää neste- ja kaasuputket.

■ Käytä 70°C lämpötilaa sietävää polyeteenieristettä neste-
putkistossa ja 120°C lämpötilaa sietävää polyeteenieristettä
kaasupuolen putkistossa.

■ Jos on mahdollista, että lämpötila ja suhteellinen kosteus
jäähdytysputkien ympärillä voivat ylittää 30°C ja RH 80%,
vahvista jäähdytysputkien eristystä (vähintään 20 mm paksu).
Eristyksen pinnalle saattaa muodostua kondensaatiota.

■ Jos on mahdollista, että sulkuventtiilin kondensaatiota voi tippua
sisäpuolelle eristeen ja putkiston raoista, koska ulkoyksikkö on
ylempänä kuin sisäyksikkö, tämä täytyy estää tiivistämällä
liitännät. Katso kuva 20.

7.10. Yksikön ja asennusolosuhteiden tarkastus

Muista tarkastaa seuraavat asiat:

1 Varmista, että virtajohtimet ovat kunnossa ja mutterit tiukassa.
Katso "8. Kenttäjohdotus" sivulla 11.

2 Varmista, että viestilinjan kaapelointi on kunnossa ja mutterit
tiukassa. Katso "8. Kenttäjohdotus" sivulla 11.

3 Varmista, että kylmäaineputkisto on kunnossa. Katso
"7. Kylmäaineputkisto" sivulla 4.

4 Varmista, että putkisto on oikean kokoinen. Katso "7.1. Putkiston
materiaalin valitseminen" sivulla 4.

5 Varmista, että eristystyö on tehty. Katso "7.9. Putkiston eristys"
sivulla 8.

6 Varmista, että päävirtapiirin eristysvastus ei ole heikentynyt.

Tarkista 500 V testauslaitteella eristeiden vastus, jonka pitäisi
olla 2 MΩ tai enemmän johtamalla vähintään 500 V
tasavirtajännite virtaliittimien ja maan välille. Älä milloinkaan
käytä testauslaitetta viestikaapelille (ulko- ja sisäyksikön,
ulkoyksikön ja jäähdytys/lämmitysvalitsimen jne. välillä).

7.11. Sulkuventtiilin käyttömenettely

Johdanto

Tarkista järjestelmään liitettyjen sulkuventtiilien koot seuraavan
taulukon avulla.

Sulkuventtiilin avaaminen

1. Irrota kupu ja käännä venttiiliä kuusioavaimella vastapäivään.

2. Käännä venttiiliä, kunnes se pysähtyy.
Älä käytä liikaa voimaa sulkuventtiilin kääntämiseen. Muuten
venttiilin runko voi murtua, sillä venttiili ei ole pidäketyyppinen.
Käytä aina erikoistyökalua.

3. Muista kiristää kupu kunnolla.

Sulkuventtiilin sulkeminen

1. Irrota kupu ja käännä venttiiliä kuusioavaimella myötäpäivään.

2. Kiristä venttiiliä, kunnes luistinvarsi koskettaa rungon
päätiivistettä.

3. Muista kiristää kupu kunnolla.
Katso kiristysmomentti alla olevasta taulukosta.

(Katso kuva 18)

HUOMAUTUS

■ Käytä aina täyttöletkua huoltoporttiliitäntään.

■ Kun hattu on kiristetty, tarkista ettei kylmäainevuotoja ole.

1 Nestelinjan sulkuventtiili

2 Kaasulinjan sulkuventtiili

3 Sisä- ja ulkopuolen keskinäisliitäntäputket

4 Tiivistyskäsittely

5 Lämmöneristin

Muista eristää paikalliset putket, sillä niiden koskettaminen
voi aiheuttaa palovammoja.

Älä avaa sulkuventtiiliä, ennen kuin kohdan "7.10. Yksikön
ja asennusolosuhteiden tarkastus" sivulla 8 vaiheet 1~6 on
suoritettu. Jos sulkuventtiili jää auki ilman, että virta on
kytketty, kylmäainetta saattaa kertyä kompressoriin, mikä
heikentää eristystä.

Malli Nestelinjan sulkuventtiili
Kaasulinjan 
sulkuventtiili

RZQ200 Ø9,5 Ø22,2

RZQ250 Ø9,5➞12,7 (supistuskappaleen kanssa) Ø22,2

Kiristysmomentti N•m (sulje kääntämällä myötäpäivään)

sulku-
venttiilin 

koko
Varsi 

(venttiilin runko)

Kupu 
(venttiilin 

hattu)
Huolto-
portti

Laippam
utteri

Yksikköön 
liitetty 

kaasulinja-
putkisto

Ø9,5 5,4~6,6 Kuusioavain 
4 mm

13,5~16,5

11,5~13,9

33~40

—Ø12,7 8,1~9,9 18~22 50~60

Ø15,9 13,5~16,5 Kuusioavain 
6 mm 23~27 62~75

Ø22,2
27~33 Kuusioavain 

10 mm 36~44 — 22~28
Ø25,4

1 Huoltoportti

2 Hattu

3 Kuusiokolo

4 Varsi

5 Tiiviste
Asennusopas
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7.12.  Kylmäaineen lisätäyttö

Käytettyä kylmäainetta koskevia tärkeitä tietoja

Tämä tuote sisältää Kioton pöytäkirjan piiriin kuuluvia fluorattuja
kasvihuonekaasuja. Älä päästä kaasuja ilmakehään.

Kylmäainetyyppi: R410A

GWP(1)-arvo: 1975

(1) GWP = ilmaston lämpenemispotentiaali

Kirjoita lähtemättömällä musteella

■ ➀ tuotteeseen tehtaalla lisätty kylmäaine,

■ ➁ asennuspaikalla lisätyn kylmäaineen määrä ja

■ ➀+➁ kylmäaineen kokonaismäärä

tuotteen mukana toimitettuun fluorattuja kasvihuonekaasuja
koskevaan tarraan.

Täytetty tarra täytyy kiinnittää tuotteen sisälle tuotteen lisäysportin
läheisyyteen (esim. huoltokannen sisäpintaan).

Huollon aikana huomioitavaa

Tämä yksikkö vaatii kylmäaineen lisätäyttöä asennuspaikalla
liitettävän putken pituuden mukaisesti. Lisää kylmäainetta
nestemäisessä muodossa nesteputkeen nesteen sulkuventtiilin
huoltoportin kautta. Koska R410A on sekoituskylmäaine, sen
koostumus muuttuu, jos sitä syötetään kaasumaisessa muodossa,
eikä järjestelmän normaalia toimintaa voida taata.

Tässä mallissa kylmäainetta ei tarvitse lisätä, jos pariyhdistelmässä
käytetään vakioputkikokoa ja jos putkiston kokonaispituus on ≤30 m.

Kylmäaineen lisääminen

Asennukset, joiden putkiston kokonaispituus on ≤30 m, eivät vaadi
kylmäaineen lisäämistä.

Jos putkiston kokonaispituus on yli 30 m, laske tarvittavan
lisäkylmäaineen määrä putkien lasketun pituuden ja läpimitan
mukaan seuraavasti.

1 Laske putkiston kokonaispituus.

• Jos tulos on ≤30 m, asennus ei vaadi lisätäyttöä.
• Jos tulos on yli 30 m, jatka vaiheesta 2 eteenpäin.

2 Vähennä 30 m putkiston lasketusta kokonaispituudesta.
Merkitse tämä erotus muistiin ja tarkista ulkoyksiköstä aloittaen
kylmäainevirtauksen tarkka kohta, josta tämä erotus saatiin.

3 Määritä putken läpimitta kylmäainevirtauksen tässä kohdassa.

4 Lisää tästä kohdasta eteenpäin virtaussuunnassa saman-
kokoisten putkien jäljellä oleva pituus sisäyksikköön/yksiköihin.

5 Määritä tarvittava lisäkylmäaineen määrä kertomalla kyseisen
putken läpimitan omaavien putkien pituus asianmukaisella
laskentakertoimella.

Merkitse laskettu paino muistiin.

6 Toista vaihe 5 muille putkien läpimitoille putkien läpimittojen
pituuden mukaan virtaussuunnassa sisäyksiköihin ja laske
yhteen kaikki lasketut painot.

7 Kaikkien yhteenlaskettujen painojen summa on asennukseen
lisättävän kylmäaineen kokonaismäärä.

Lopputulos täytyy pyöristää lähimpään 100 g:aan.

8 Laskentakertoimet

9 Katso alla olevia selventäviä esimerkkejä.

HUOMAA Eräitä fluorattuja kasvihuonekaasuja koskevan EU-
määräyksen kansallinen toimeenpano saattaa
edellyttää, että yksikössä käytetään asianmukaista,
virallista kansallista kieltä. Tästä syystä yksikön
mukana toimitetaan useita monikielisiä fluorattuja
kasvihuonekaasuja koskevia tarroja.

Kiinnitysohjeet ovat tarran kääntöpuolella.

Jos kylmäainejärjestelmä täytyy avata yksikön huollon
aikana, kylmäaine täytyy poistaa paikallisten säännösten
mukaisesti.

3

56

2

1

4
1 tuotteeseen tehtaalla 

lisätty kylmäaine:
katso yksikön nimikilpi

2 asennuspaikalla lisätyn 
kylmäaineen määrä

3 kylmäaineen 
kokonaismäärä

4 Sisältää Kioton 
pöytäkirjan piiriin 
kuuluvia fluorattuja 
kasvihuonekaasuja

5 ulkoyksikkö

6 kylmäainesylinteri ja 
lisäysputkisto

Ø Kerroin

12,7 0,09

9,5 0,05

6,4 0,03

Esimerkki 1

L = 80 m

Ø12,7

Kuormittamaton pituus = 30 m
Kylmäaineen lisääminen = (80–30)x0,09 = 50x0,09 = 4,5 kg

Esimerkki 2 L2 = 7 m tyyppi 
100Ø9,5

tyyppi 
200

L1 = 35 m

 Ø9,5 L3 = 5 m tyyppi 
100Ø9,5

Kuormittamaton pituus = 30 m
Kylmäaineen lisääminen 

= ((35+7+5)–30)x0,05 = 17x 0,05 = 0,85 kg = 0,9 kg

Esimerkki 3 L2 = 7 m
tyyppi 60

Ø6,4

tyyppi 
200

L1 = 5 m L3 = 17 m
tyyppi 60

Ø9,5 Ø6,4

L4 = 10 m
tyyppi 60

Ø6,4

Kuormittamaton pituus = 30 m
Ø9,5 (30–5) = 25 m
Ø6,4 25–(7+17+10) = –9 m

Kylmäaineen lisääminen = 9x0,03 = 0,27 kg = 0,3 kg
RZQ200+250C7Y1B
Jaettu ilmastointilaite
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Kylmäaineen kokonaistäyttöpaino (vuodon tms. jälkeen)

Kokonaistäyttömäärät viittaavat kylmäaineputkiston pituuteen kuten
taulukossa " Yksisuuntaisen putkiston enimmäispituus" kohdassa
"7.4. Putken sallittu pituus ja korkeusero" sivulla 5, tehtaan
täyttömäärä on ilmoitettu nimikilvessä.
Katso kokonaistäyttömäärä yksikköön kiinnitetyn tarran ilmoittamasta
lisätäyttömäärästä. 

Pumppaamisessa huomioitavaa

Suorita pumppaus seuraavasti.

Alaspumppaus päättyy tähän. Alaspumppauksen jälkeen kauko-
säätimen näytöllä saattaa olla:

- "U4"
- tyhjä näyttö
- sisäyksikön tuuletin käy noin 30 sekuntia

Vaikka painetaan kaukosäätimen ON-painiketta, se ei toimi. Kytke
päävirtalähteen virta pois päältä ja uudelleen päälle käynnistääksesi
toiminnan.

Muista avata sulkuventtiilit ennen yksikön uudelleenkäynnistystä.

Kompressorin särkymisen ehkäisemiseksi älä lisää kylmä-
ainetta ilmoitettua määrää enemmän.

■ Tähän ulkoyksikköön on tehtaalla lisätty kylmäaine. Putkien
koosta ja pituudesta riippuen joihinkin järjestelmiin pitää lisätä
kylmäainetta. (Katso luku "Kylmäaineen lisätäyttö" sivulla 9)

■ Muista käyttää asennustyökaluja, jotka on tarkoitettu
käytettäviksi ainoastaan R410A-asennuksissa järjestelmän
paineen kestämiseksi ja jotta järjestelmään ei pääse
sekoittumaan vieraita aineita.

■ Lisää kylmäainetta nestemäisessä muodossa nesteputkeen.
Koska R410A on sekoituskylmäaine, sen koostumus muuttuu,
jos sitä syötetään kaasumaisessa muodossa, eikä järjestelmän
normaalia toimintaa voida taata.

■ Tarkista ennen lisäämistä, onko kylmäainesylinterissä
juoksutusputki vai ei.

■ Määritä lisättävän kylmäaineen paino luvun "Kylmäaineen
kokonaistäyttöpaino (vuodon tms. jälkeen)" sivulla 10 kohdan
"Kylmäaineen lisätäyttö" mukaan, ja lisää yksikköön kiinnitetyn
"Kylmäaineen lisätäyttö" -tarran mukainen määrä

Lisäys, kun ulkoyksikkö seisoo

Kun tyhjökuivaus on päättynyt, lisää lisäkylmäaine nesteenä
nestesulkuventtiilin huoltoportista seuraavia ohjeita noudattaen:

■ Tarkista, että kaasu- ja nestesulkuventtiilit ovat kiinni.

■ Pysäytä kompressori ja lisää kylmäainetta ohjeiden mukainen
määrä.

Lisäys, kun ulkoyksikkö on käynnissä

1 Lisää kylmäainetta mahdollisimman paljon, kun virtalähde on
sammutettu.

2 Kytke virtalähde päälle, ja lisää vain puuttuva kylmäainemäärä.

3 Avaa kaasulinjan sulkuventtiili täysin auki.

Katso kuva 15 ja kohdasta "Ilmatiiviyskoe ja tyhjökuivaus"
sivulla 7 vastaavat osien nimet (kuva 15).
Venttiili A täytyy olla täysin suljettu.
Varmista, että nestesulkuventtiili on täysin suljettu. Jos se on
auki, kylmäainetta ei voi lisätä.
Lisää kylmäainetta nestemäisessä muodossa nestepuoleen
sulkuventtiilin huoltoportin kautta.

4 Kun yksikkö seisoo ja on asetustilassa 2 (katso Tarkistettavat
kohteet ennen ensikäynnistystä, "Asetustila 2" sivulla 15),
valitse toiminnon A (lisäkylmäaineen lisäys) asetukseksi 
(ON). Toimenpide käynnistyy. Vilkkuva H2P-ledi ilmaisee
koekäyttöä, ja kaukosäätimessä näkyy  (koekäyttö).

5 Kun ilmoitettu määrä kylmäainetta on lisätty, paina painiketta
. Toimenpide pysähtyy. 

■ Toimenpide pysähtyy automaattisesti 30 minuutin kuluessa.

■ Jos kylmäaineen lisäystä ei voida suorittaa 30 minuutin
kuluessa, toista vaihe 2.

■ Jos toimenpide pysähtyy välittömästi uudelleenkäynnis-
tyksen jälkeen, järjestelmässä saattaa olla liikaa
kylmäainetta.
Kylmäainetta ei voi lisätä yli tämän määrän.

Esimerkki 4 L4 = 10 m
tyyppi 60

Ø6,4

L2 = 5 m

 Ø9,5 L5 = 7 m
tyyppi 60

Ø6,4

tyyppi 
250

L1 = 25 m

Ø12,7 L6 = 7 m
tyyppi 60

Ø6,4

L3 = 5 m

 Ø9,5 L7 = 5 m
tyyppi 60

Ø6,4

Kuormittamaton pituus = 30 m
Ø12,7 (30–25) = 5 m
Ø9,5 5–(5+5) = –5 m
Ø6,4 10+7+7+5 = 29 m

Kylmäaineen lisääminen = (5x0,05)+(29x0,03) = 1,12 kg = 1,1 kg

Jos kylmäaine vaihdetaan kokonaan, muodosta ensin
tyhjö. Tyhjö muodostetaan käyttämällä kumpaakin
ilmastointilaitteen ulkoyksikön putkistossa olevaa kahta
huoltoporttia samanaikaisesti.
Varmista, että molemmat sulkuventtiilit ovat auki tyhjön
muodostamista varten.
Tyhjöä ei voida muodostaa kunnolla sulkuventtiilien
porttien kautta.

Toimenpide Huomioitavaa

1 Pysäytä yksikkö. Käytä kaukosäädintä.

2 Kytke painemittari 
kaasusulkuventtiilin 
huoltoporttiin.

Käytä vain R410A-
kylmäaineelle tarkoitettua 
painemittaria.

3 Sulje nestepuolen 
sulkuventtiili kunnolla, ja avaa 
kaasupuolen venttiili 
kokonaan.

Venttiilin sulkeminen huonosti 
saattaa johtaa siihen, että 
kompressori palaa.

4 Käynnistä tuulettimen toiminta 
kaukosäätimellä.

Tarkista, että sulkuventtiili:
• nestepuolella on kiinni
• kaasupuolella on auki.

5 Paina ulkoyksikön piirilevyssä 
olevaa 
alaspumppauspainiketta 
(BS5) yli 5 sekuntia.

H2P-ledi vilkkuu.
Kompressori ja ulkoyksikön 
tuuletin käynnistyvät 
automaattisesti.
Jos vaihe 5 tehdään ennen 
vaihetta 4, sisäyksikön tuuletin 
saattaa käynnistyä 
automaattisesti. Kiinnitä 
huomiota tähän.

6 Jatka (automaattista) käyttöä 
korkeintaan 20 minuuttia.

—

7 Yksikkö pysähtyy. Sulje tällöin 
kaasupuolen sulkuventtiili.

—

Täytä nestemäisellä 
kylmäaineella sylinteri 
pystyasennossa.

Täytä nestemäisellä 
kylmäaineella sylinteri 
ylösalaisin.

Jos koko kylmäainetta ei voi lisätä ulkoyksikön seisoessa,
se voidaan lisätä käyttämällä ulkoyksikköä kylmäaineen
lisäystoiminnolla (katso "Asetustila 2" sivulla 17).

ON

BS3  RETURN
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6 Kun kylmäaineen täyttöletku on irrotettu, muista avata
nestepuolen sulkuventtiili kokonaan. Muuten putkisto voi haljeta,
kun neste ei pääse liikkumaan.

8. KENTTÄJOHDOTUS

8.1. Sisäinen johdotus – osaluettelo

Katso yksikössä olevaa kytkentäkaaviotarraa. Alla luetellaan siinä
käytetyt lyhenteet:

A1P~A6P ........... Piirilevy (pää-, kohinasuodatin, invertteri, tuuletin,
QA-lähetys)
A5P (lisävaruste) piirikortti (tarvetta varten)

BS1~BS5 ........... Painikekytkin 
(tila, asetus, paluu, testaus, pakkosulatus)

C1,C63,C66 ....... Kondensaattori

DS1,DS2............ DIP-kytkin

E1HC ................. Kampikammion lämmitin

F1U .................... Varoke (DC 650 V, 8 A) (A4P)

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

F400U ................ Varoke (250 V, 6,3 A, T) (A2P)

H1P~H7P........... LED (huoltomonitori – oranssi)
(H2P testin valmistelu – vilkkuu)
(H2P virhetoiminnan havaitseminen – palaa)

HAP.................... Merkkivalo (huoltomonitori – vihreä)

K1....................... Magneettirele

K2....................... Magneettikontaktori (M1C)

K3R~K7R........... Magneettirele (Y1S, Y2S, Y3S, E1HC)

L1,L2,L3 ............. Jännitteinen

L1R .................... Kuristin

M1C ................... Moottori (kompressori)

M1F.................... Moottori (tuuletin)

N ........................ Nolla

PS ...................... Päävirran kytkentä (A1P, A3P)

Q1RP ................. Vaihevahtipiiri

Q1DI................... Maavuotokatkaisin

R10 .................... Vastus (virta-anturi) (A4P)

R50,R59............. Vastus

R95 .................... Vastus (virran rajoitus)

R1T .................... Termistori (ilma) (A1P)

R1T .................... Termistori (ripa) (A3P)

R2T .................... Termistori (imu)

R3T .................... Termistori (purkaus) (M1C)

R4T .................... Termistori (käämi – jäänpoisto)

R4T .................... Termistori (lämmönvaihdin, jäänpoisto)

R5T .................... Termistori (alijäähdytys)

RC...................... Signaalin vastaanottopiiri

S1NPH............... Paineanturi (korkea)

S1NPL................ Paineanturi (matala)

S1PH.................. Painekytkin (korkea)

SD1.................... Turvalaitteet, tulo

TC ...................... Signaalin lähetyspiiri8

V1R.................... Virtamoduuli (A4P)

V1R,V2R............ Virtamoduuli (A3P)

X1A,X2A ............ Liitin (Y1E,Y2E)

X1M.................... Riviliitin (virtalähde)

X2M.................... Riviliitin (QA-lähetys)

Y1E .................... Elektroninen paisuntaventtiili (pää-)

Y2E .................... Elektroninen paisuntaventtiili (alijäähdytys)

Y1S .................... Magneettiventtiili (ohitus, kuuma kaasu)

Y2S .................... Magneettiventtiili (vastaanottimen kaasun poisto)

Y3S .................... Magneettiventtiili (4-tieventtiili)

Z1C~Z4C ........... Kohinasuodatin (ferriittisydän)

Z1F..................... Kohinasuodatin (ylijännitesuojalla)

■ Kaikki kaapelointi ja komponentit pitää asennuttaa
hyväksytyllä sähköalan ammattilaisella ja asennus-
töiden tulee noudattaa asiaankuuluvia paikallisia ja
kansallisia säädöksiä.

■ Kaapelointi pitää asentaa alla olevien kytkentä-
kaavioiden ja ohjeiden mukaisesti.

■ Yksikön käyttö edellyttää erillistä, sille varattua
virtalähdettä. Missään tapauksessa ei saa käyttää
jonkin toisen laitteen kanssa yhteistä virtalähdettä. Se
voi aiheuttaa sähköiskun tai tulipalon.

■ Liian pieni virransyöttöpiirin kapasiteetti tai
sopimattomat sähkörakenteet saattavat aiheuttaa
sähköiskuja tai tulipalon.

■ Älä käytä laitetta, ennen kuin kylmäaineputkisto on
asennettu.
(Jos sitä käytetään ennen putkiston asennusta,
kompressori saattaa rikkoutua.)

■ Älä koskaan irrota termistoria, anturia tms., kun liität
virta- ja viestijohtoja.
(Jos laitetta käytetään ilman termistoria, anturia tms.,
kompressori saattaa rikkoutua.)

■ Tuotteen väärän vaihejärjestyksen tunnistin toimii vain
alustusvaiheen aikana virran uudelleenkytkemisen
jälkeen.
Väärän vaihejärjestyksen tunnistin on suunniteltu
pysäyttämään tuote, jos jotain epätavallista tapahtuu
tuotetta käynnistettäessä.
Kun väärän vaihejärjestyksen tunnistuspiiri pakottaa
yksikön pysähtymään, tarkista, ovatko kaikki vaiheet
olemassa. Jos näin on, katkaise yksikön virransyöttö,
ja vaihda kaksi vaihetta kolmesta keskenään. Kytke
virta uudestaan, ja käynnistä yksikkö.

■ Väärän vaihejärjestyksen tunnistusta ei suoriteta
laitteen käydessä.

■ Jos vaihejärjestys on voinut vaihtua hetkellisen
sähkökatkon aikana ja virta kytkeytyy ja sammuu
yksikön käydessä, asenna asennuspaikalle väärän
vaihejärjestyksen suojauspiiri. Näin voi tapahtua, jos
käytetään generaattoreita. Tuotteen käyttö väärällä
vaihejärjestyksellä voi vaurioittaa kompressoria ja
muita komponentteja.

■ Maadoita ilmastointilaite.
Maadoitusvastuksen on oltava kansallisten
säännösten mukainen.
Älä kytke maajohtoa kaasu- tai
vesijohtoon, ukkosenjohdattimeen tai
puhelimen maajohtoon.
Epätäydellinen maadoitus voi aiheuttaa
sähköiskun.

■ Kaasuputki.
Jos kaasua vuotaa, seurauksena voi olla
syttyminen tai räjähdys.

■ Vesijohto.
Kovat vinyyliputket eivät ole tehokkaita
maadoittimia.

■ Ukkosenjohdatin tai puhelimen maajohto
Sähköpotentiaali voi nousta epänormaalisti
salamaniskun seurauksena.

■ Muista asentaa maavuotokatkaisin ja sulake.
Jos maavuotokatkaisinta ei asenneta, seurauksena
voi olla sähköisku ja tulipalo.
RZQ200+250C7Y1B
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............Kenttäjohdotus

.................Kytkinrasian ulkopuolella olevien osien osoitus

.................Riviliitin

.......................Liitin

......................Liitäntänapa

......................Maadoitus (ruuvi)

BLK ....................Musta

BLU ....................Sininen

BRN....................Ruskea

GRN ...................Vihreä

GRY....................Harmaa

ORG ...................Oranssi

PNK....................Vaaleanpunainen

RED....................Punainen

WHT ...................Valkoinen

YLW....................Keltainen

8.2. Valinnaiset liittimet

X36A,X66A.........Liitin (virtalähteen sovitin) (katso huomautus 4)

8.3. Virtapiiriä ja kaapelointia koskevat vaatimukset

Virtapiiri (katso alla olevaa taulukkoa) pitää olla yksikön kytkemistä
varten. Virtapiiri tulee olla suojattu vaadittavilla turvalaitteilla, kuten
pääkatkaisimella, hitaalla sulakkeella jokaiselle vaiheelle sekä
maavuotokatkaisimella.

Kun käytetään jäännösvirtatoimisia virrankatkaisimia, muista käyttää
nopeita, enintään 30 mA:n katkaisimia, jotka pystyvät käsittelemään
korkeita yliaaltoja.

Huomattavaa koskien julkisen sähköenergiahuollon laatua

Tämä laitteisto noudattaa standardia EN/IEC 61000-3-12(1)

edellyttäen, että oikosulkuteho Ssc on suurempi tai yhtä suuri kuin
1025 kVA käyttäjän syöttö- ja julkisen järjestelmän
rajapintapisteessä.

Laitteiston asentajan tai käyttäjän vastuulla on varmistaa –
neuvottelemalla tarvittaessa jakeluverkko-operaattorin kanssa – että
laitteisto liitetään vain syöttöjärjestelmään, jonka oikosulkuteho Ssc
on suurempi tai yhtä suuri kuin 1025 kVA.

Yllä ilmoitettu arvo on tiukin arvo. Katso tuotekohtaisia tietoja
tietokirjoista.

Muista asentaa koko järjestelmälle pääkytkin.

8.4. Yleisiä varoituksia 

■ Varmista, että olet liittänyt virtakaapelin syöttövirtaliittimeen
kaapelin pidikkeen avulla, katso luvun "Kaapelien liittäminen
asennuspaikalla" kuva 21.

■ Koska tässä yksikössä on invertteri, vaihekondensaattorin
asentaminen huonontaa virran syötön tehostimen tehoa. Lisäksi
se saattaa aiheuttaa onnettomuuden, koska korkeataajuisten
aaltojen takia kondensaattori kuumentuu tavanomaisesta
poikkeavasti. Tämän takia älä milloinkaan asenna vaihe-
kondensaattoria.

■ Pidä syöttövirran tasoero 2%:ssa syöttöverkon virrasta.
• Huomattava tasoero lyhentää tasoituskondensaattorin

käyttöikää.
• Turvallisuuden vuoksi laite pysähtyy ja antaa

virheilmoituksen, kun syöttövirran tasoero ylittää 4%
syöttöverkon virrasta.

■ Tee johdotustöitä vain silloin, kun kaikki virtalähteet on
sammutettu.

■ Maadoita aina johtimet. (Paikallisten säädösten mukaisesti.)

■ Älä liitä maajohtoa kaasu- tai viemäriputkiin, ukkosen-
johdattimiin tai puhelimen maadoitukseen. Seurauksena voi olla
sähköisku.
• Polttokaasuputket: voivat räjähtää tai syttyä tuleen

kaasuvuodon seurauksena.
• Viemäriputket: ei maadoitustehoa, jos käytetään kovia

muoviputkia.
• Puhelimen maadoitusjohtimet ja ukkosenjohdattimet:

vaarallisia, jos salama iskee niihin maadoituksen
sähköjännitteen epänormaalin kohoamisen takia.

■ Tämä yksikkö käyttää invertteriä ja tuottaa siksi kohinaa, jota
täytyy vaimentaa, jotta se ei aiheuttaisi häiriöitä muihin laitteisiin.
Laitteen ulkopinnassa voi olla vuotavasta sähkövirrasta
aiheutunut sähkövaraus, joka täytyy purkaa maadoituksella.

■ Muista asentaa maavuotokatkaisin. (Katkaisin, joka pystyy
käsittelemään korkeita yliaaltoja.)
(Yksikkö käyttää invertteriä, eli on käytettävä maavuoto-
katkaisinta, joka pystyy käsittelemään korkeataajuuksisia
sähköisiä häiriöitä maavuotokatkaisimen vikaantumisen
estämiseksi.)

■ Maadoitusvioilta suojaamisen tarkoitettuja maavuotokatkaisimia
on käytettävä yhdessä pääkytkimen ja johdotussulakkeen
kanssa.

■ Yksikössä on vaihejärjestyksen suojauspiiri. (Jos se aktivoituu,
käytä yksikköä vain johdotuksen korjaamisen jälkeen.)

■ Virtajohdot täytyy kiinnittää kunnolla.

■ Jos virransyötöstä puuttuu N-vaihe tai N-vaihe on väärä, laite
vioittuu.

■ Varmista, että kaikki johdotukset ovat turvallisia, käyttävät
ilmoitettuja johtimia ja että ulkoiset voimat eivät pääse
vaikuttamaan liitäntöihin tai johtimiin.
Väärin tehdyt liitännät tai asennustoimet voivat aiheuttaa
tulipalon.

■ Kun kytket virtalähdettä, kaukosäädintä ja viestijohtoja, vedä
johdot niin, että jakorasian kansi voidaan kiinnittää kunnolla.
Jos jakorasian kansi on kiinnitetty väärin, seurauksena voi olla
sähköisku, tulipalo tai liittimien ylikuumeneminen.

HUOMAA ■ Tämä kytkentäkaavio koskee vain ulkoyksikköä

■ Jos käytät valinnaista sovitinta, katso tarkempia
tietoja asennusoppaasta

■ Katso asennusoppaasta kytkimien BS1~BS5 ja
DS1, DS2 käyttöohjeet

■ Älä käytä yksikköä oikosulkemalla suojalaite
S1PH

HUOMAA ■ Käytä vain kuparijohtimia.

■ Liitäntäkaapelointi pääkaukosäätimeen: katso
pääkaukosäätimen asennusopas.

■ Käytä virtajohdossa eristettyä johdinta.

Vaihe ja 
taajuus Jännite

Suositeltavat 
sulakkeet

Viesti-
kaapeliosa

RZQ200 3N~ 50 Hz 380~415 V 25 A H05VV-U4G2.5
RZQ250 3N~ 50 Hz 380~415 V 25 A H05VV-U4G2.5

(1) Eurooppalainen/kansainvälinen tekninen standardi, joka asettaa julkisiin 
pienjännitejärjestelmiin liitettyjen laitteiden, joiden vaihekohtainen tulovirta 
on >16 A ja ≤75 A, tuottamien yliaaltovirtojen rajat.

HUOMAA ■ Valitse virtakaapeli noudattaen paikallisia ja
kansallisia säädöksiä.

■ Johtimien koon on noudatettava paikallisia ja
kansallisia määräyksiä

■ Paikalliset virtajohdon ja haarajohtojen
määritykset ovat standardin IEC60245 mukaisia.

■ JOHDINTYYPPI H05VV(*)
*Vain suojatut putket (käytä H07RN-F-tyyppistä
johdinta, jos putket eivät ole suojattuja).
Asennusopas
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8.5. Esimerkkejä

Järjestelmäesimerkki (Katso kuva 22)

Kaapelien liittäminen asennuspaikalla

Virtajohdon L1, L2, L3, N-vaihe on kiinnitettävä muovikiinnikkeeseen
erikseen hankittavalla kiinnitystarvikkeella.

Vihreä/keltaraitaisia johtimia käytetään maadoitukseen. (Katso
kuva 21)

Katso kuva 24

Kaapelien liittäminen asennuspaikalla (Katso kuva 23)

1 Virransyöttö

2 Pääkytkin

3 Maavuotokatkaisin

4 Sulake

5 Kaukosäädin

Virtakaapeli (suojaputkella varustettu kaapeli)

Sähköasennus yksiköiden välillä (suojaputkella varustettu kaapeli)

1 Tehonsyöttö (380~415 V, 3N~ 50 Hz)

2 Varoke

3 Maavuotokatkaisin

4 Maadoitusjohto

5 Tehonsyötön riviliitin

6 Liitä jokainen virtajohto
RED L1:een, WHT L2:een, BLK L3:een ja BLU N:ään.

7 Maadoitusjohto (GRN/YLW)

8 Kiinnitä virtajohto muovikiinnikkeeseen erikseen hankittavalla 
puristimella, jotta liittimeen ei kohdistu ulkoista voimaa. 

9 Puristin (hankittava asennuspaikalla)

1 Virtakaapeli

2 Sähköasennus yksiköiden välillä

3 Kiinnitä sähkörasiaan asennuspaikalla hankittavilla kiinnikkeillä.

4 Kun virta/maadoitusjohdot viedään oikealta puolelta:

5 Kun kaukosäätimen ja yksiköiden välisiä johtoja vedetään, 
huolehdi siitä, että etäisyyttä virtajohtoon jää vähintään 50 mm. 
Varmista, että virtajohdot eivät pääse koskettamaan lämpiäviä 
osia (  ).

6 Kiinnitä pylvästuen taakse asennuspaikalla hankittavilla 
kiinnikkeillä.

7 Kun yksiköiden väliset johdot viedään aukon läpi putkia varten:

8 Kun virta/maadoitusjohdot viedään edestä:

9 Kun maadoitusjohto viedään vasemmalta puolelta:

10 Maadoitusjohto

11 Huolehdi johdotusta tehtäessä siitä, että akustiset eristimet eivät 
irtoa kompressorista.

Virtajohtoja asennettaessa huomioitavaa

Käytä pyöreitä paineliittimiä tehonsyötön riviliittimen
liitäntöihin.

Jos sellaisia ei ole saatavana, noudata alla olevia ohjeita.

■ Älä kytke halkaisijaltaan eri kokoisia johtoja samaan
riviliittimeen. (Virtajohdon löysyys voi aiheuttaa
epänormaalia kuumenemista.)

■ Kun liität samanpaksuisia johtimia, toimi alla olevan
kuvan mukaisesti.

■ Käytä johdotukseen ilmoitettua virtajohtoa, kytke se
lujasti ja kiinnitä se niin, että liitinkorttiin ei kohdistu
ulkoista painetta.

■ Käytä sopivaa ruuviavainta liitinruuvien kiristämiseen.
Pienikärkinen ruuviavain tärvelee ruuvin kannan eikä
ruuvia voi kiristää kunnolla.

■ Jos liitinruuveja kiristetään liikaa, ne voivat särkyä.

■ Varmista, että kaikki johdotukset ovat turvallisia,
käyttävät ilmoitettuja johtimia ja että ulkoiset voimat
eivät pääse vaikuttamaan liitäntöihin tai johtimiin.
Huonosti tehty liitäntä tai asennus saattaa aiheuttaa
tulipalon.

■ Katso alla olevasta taulukosta liitinruuvien
kiristysmomentit.

Maadoituksen liitännässä huomioitavaa

Kun vedät maadoitusjohtoa ulos, johdota
se niin, että se tulee ulos jousilaatan irti
leikatusta osasta. (Huonosti tehty
maadoitusliitäntä voi estää hyvän
maadoituksen.)

1 Yksiköiden välinen johdotus (sisä–ulko)

2 Kiinnitä osoitettuihin muovikiinnikkeisiin erikseen hankittavilla 
kiinnitystarvikkeilla.

3 Muovikiinnike

Kiristysmomentti (N•m)

M8 (Tehonsyötön riviliitin) (X4M)
5,5~7,3

M8 (Maatto)

M3 (Valinnainen johdotusriviliitin) (X1M, X3M) 0,8~0,97

M4 (Yksiköiden välisten johtojen riviliitin) (X2M) 1,4~1,6
RZQ200+250C7Y1B
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Virtakaapelin ja viestikaapelin tuominen

■ Varmista, että virtakaapeli ja viestikaapeli kulkevat aukon läpi.

■ Tuo virtakaapeli vasemman sivulevyn ylemmästä reiästä,
pääyksikön etuosasta (asennuslevyssä olevasta aukosta) tai
yksikön pohjalevyn läpimenosta tehdystä reiästä. (Katso
kuva 19)

Irti lyötäviä aukkoja lyötäessä huomioitavaa

■ Lyö irti lyötävä aukko irti vasaralla.

■ Kun aukot on lyöty irti, reunat ja niiden ympäristö kannattaa
maalata paikkamaalilla ruostumisen ehkäisemiseksi.

■ Kun sähköjohtoja viedään näiden aukkojen läpi, poista niistä
kaikki purseet ja suojaa johdot eristysnauhalla vaurioiden
ehkäisemiseksi.

Älä koskaan liitä 400 V jännitettä yksiköiden välisen johdotuksen
riviliittimeen. Se särkee koko järjestelmän.

■ Kun yhdysjohtimet on asennettu yksikön sisälle, kiedo niiden ja
asennuspaikan kylmäaineputkien ympärille eristysnauhaa
kuvan mukaisesti (kuva 17).

■ Katso kohta "Kaapelien liittäminen asennuspaikalla" sivulla 13.

9. ENNEN KÄYNNISTYSTÄ

9.1. Huolto-ohjeet

A Kytkentäkaavio. Painettu sähkörasian kannen taakse.

1 Leikkaa varjostetut alueet pois ennen käyttöä.

2 Kannen läpi

3 Virtakaapeli (Kun johdot viedään sivupaneelista.)

4 Siirrä erilleen

5 Virtakaapeli (Kun johdot viedään etupaneelista.)

6 Viestilinjan johdin

1 Irti lyötävä aukko

2 Purse

3 Jos on mahdollista, että pieneläimet voivat päästä järjestelmään 
irti lyötävien aukkojen kautta, tiivistä aukot tiivistemateriaalilla 
(hankitaan erikseen).

■ Käytä virtajohtoputkea virtajohdotukseen.

■ Varmista yksikön ulkopuolella, että pienjännitejohdot
(esim. kaukosäätimen, yksiköiden välinen yms.) ja
suurjännitejohdot ovat vähintään 50 mm:n päässä
toisistaan. Läheisyys voi aiheuttaa sähköisiä häiriöitä,
toimintavikoja ja särkymisen.

■ Muista liittää virtajohdot tehonsyötön riviliittimeen ja
kiinnittää ne kuten kohdassa "Kaapelien liittäminen
asennuspaikalla" sivulla 13.

■ Yksiköiden väliset johdot täytyy kiinnittää kuten luvun
"8.5. Esimerkkejä" sivulla 13 kohdassa "Kaapelien
liittäminen asennuspaikalla" kerrotaan.
• Kiinnitä johdot erikseen hankituilla kiinnikkeillä

niin, että ne eivät koske putkia.
• Varmista, että johdot ja sähkörasian kansi eivät

nouse rakenteen yläpuolelle, ja sulje kansi
kunnolla.

2 31

1 Nesteputki

2 Kaasuputki

3 Yhdysjohtimet

4 Eristin

5 Eristysnauha

■ Tarkista, että kaapelointi ei ole kosketuksissa
kylmäaineputkien kanssa.

■ Sulje kansi kunnolla, ja aseta sähköjohtimet niin, että
kansi tai muut osat eivät pääse irtoamaan.

■ Jos suojaholkkeja ei käytetä, suojaa johtimet
vinyyliputkella tms., jotta läpivientiaukon reuna ei
leikkaa johtimia.

VAROITUS: SÄHKÖISKU 

Invertterilaitteiston huoltoon liittyvä varoitus

■ Älä kosketa jännitteisiä osia 10 minuuttiin virran
katkaisun jälkeen suurjännitevaaran takia.

■ Mittaa myös yleismittarilla kuvan osoittamat kohdat ja
tarkista, että päävirtapiirin kondensaattorin jännite on
korkeintaan 50 V DC.

Vedä sitten irti liitin (X1A,X2A A3P:ssä). Älä kosketa
jännitteisiä osia.

■ Kun huolto on suoritettu, liitä liitin (X1A,X2A A3P:ssä)
uudelleen. Muuten voi esiintyä toimintahäiriöitä. 

Liittimien käsittelyä koskeva varoitus

■ Ennen jakorasian liittimien käsittelyä on kaikki
virransyöttöpiirit katkaistava.

■ Ole varovainen kantta irrottaessasi. Jännitteisten
osien koskettamisen seurauksena voi olla sähköisku.

■ Kun huolto on suoritettu, laita kansi takaisin
paikoilleen. Muuten seurauksena voi olla
toimintahäiriöitä, jos vettä tai muuta vierasta ainetta
pääsee sisään.

HUOMAA Ole varovainen!

Kosketa piirikortin suojaamiseksi jakorasian koteloa
kädellä staattisen sähkön poistamiseksi kehostasi
ennen huollon suorittamista.

A2PA2P
A1P

A3P

TP1 TP2
Asennusopas
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9.2. Tarkistettavat kohteet ennen ensikäynnistystä

Asennuksen jälkeen tarkista seuraavat kohdat ennen kuin käännät
virtakytkimen päällä-asentoon:

1 Niiden kytkinten asennot, jotka vaativat alkuasetusta

Varmista ennen virran kytkemistä, että kytkimet on asetettu
sovelluksen tarpeiden mukaisesti.

2 Virtakaapeli ja viestikaapeli

Käytä omaa virtakaapelia ja viestikaapelia ja varmista, että
asennustyö on suoritettu tässä oppaassa annettuja ohjeita
noudattaen, kytkentäkaavioiden mukaisesti sekä noudattaen
paikallisia ja kansallisia säädöksiä.

3 Putkien koot ja eristäminen

Varmista, että asennuksessa on käytetty oikean kokoisia putkia
ja että lämmöneristystyö on suoritettu oikein.

4 Kylmäaineen lisääminen

Yksikköön lisättävän kylmäaineen määrä on kirjoitettu "Lisätty
kylmäaine" -kilpeen ja kiinnitetty etukannen taakse.

5 Päävirtapiirin eristeiden testaus

Tarkista 500 V testauslaitteella eristeiden vastus, jonka pitäisi
olla 2 MΩ tai enemmän johtamalla vähintään 500 V tasavirta-
jännite virtaliittimien ja maan välille. Älä milloinkaan käytä
testauslaitetta viestikaapelille.

6 Asennuspäivämäärä

Varmista, että asennuspäivämäärä on merkitty ylemmän
etupaneelin takapuolella olevaan tarraan.

9.3. Kenttäasetukset

Tee tarvittaessa kenttäasetukset seuraavien ohjeiden mukaisesti.
Katso lisätietoja huolto-oppaasta.

Jakorasian avaaminen ja kytkimien käsittely

Kun teet kenttäasetuksia, irrota
tarkastusluukku (1).
Käytä kytkimiä eristetyllä tikulla
(esimerkiksi kuulakärkikynällä) jännitteisten
osien koskettamisen välttämiseksi. 

Muista kiinnittää tarkastusluukku (1) jakorasian kanteen (2), kun työ
on tehty.

DIP-kytkimien, LED-merkkivalojen ja painikkeiden sijainti

LED-merkkivalon tila

LED-merkkivalojen tila ilmoitetaan aina oppaassa seuraavasti: 

DIP-kytkimien asetus

Painikekatkaisimen (BS1~5) asetus

Ulkoyksikön piirikortissa olevan painikekatkaisimen (A1P) toiminto:

Asetustila 2

Asetustila voidaan vaihtaa painamalla -painiketta
5 sekunnin ajan. Asetustila vaihtuu asetustilaksi 2 ja H1P-merkkivalo
palaa w.

Tilasta 2 poistuminen

Kun kaikki asetukset on tehty ja toiminta käynnistynyt asetuksen
mukaisesti, poistu tilasta 2 painamalla painiketta .

HUOMAA Huomaa, että yksikön ensimmäisen käyttöjakson
aikana tarvittava syöttöteho voi olla suurempi kuin
yksikön nimikilvessä ilmoitettu. Tämä johtuu
kompressorista, joka vaatii 50 tunnin totutusajojakson
ennen kuin se saavuttaa tasaisen toiminnan ja vakaan
virrankulutuksen.

■ Varmista, että asennelman sähkötaulun virtakytkin on
käännetty pois-asentoon.

■ Kiinnitä virtajohto kunnolla.

■ Virran kytkeminen, kun N-vaihe puuttuu tai on väärä,
vaurioittaa laitetta.

2

1

1 LED-merkkivalo 
H1P~H7P

2 Painikekatkaisimet 
BS1~BS5

3 DIP-kytkin 1 (DS1: 1~4)

4 DIP-kytkin 2 (DS2: 1~4)

x POIS PÄÄLTÄ w PÄÄLLÄ c vilkkuu

Mitä DIP-kytkimillä DS1 ja DS2 asetetaan

DS1-3 ALHAISEN KÄYTTÖMELUN TASOASETUS ( )

(  = ei asennettu = tehdasasetus)

DS1-4 KORKEAN STAATTISEN PAINEEN ASETUS

DS2-1 AUTOMAATTINEN ALHAINEN KÄYTTÖMELU YÖAIKAAN

DS2-2 VIRRANKULUTUKSEN RAJOITUSASETUS ( )

DS1-1
DS1-2
DS2-3
DS2-4

EI KÄYTETTÄVISSÄ
ÄLÄ MUUTA TEHDASASETUSTA.

Asetustilan vaihto

Kenttäasetus

Kenttäasetus

Koekäyttö

Pakkosulatus tai pumpun alasajo

HUOMAA Jos hämmennyt asetusten tekemisen aikana, paina
painiketta  kerran. Se palauttaa
asetustilaan 2 (H1P-valo palaa w).

H1P H2P H3P H4P H6P H7P

HAP

BS1 BS2 BS3 BS4 BS5

ON

OFF

1

2

3

4

DS2DS1

1 2 3 4
OFF

ON

5 6 7 8

L.N.O.P

OFF

DEMAND

H1P

MODE

H2P

TEST
HWL

H3P

IND

H4P

MASTER

H5P

SLAVE

H6P

L.N.O.P

H7P

DEMAND

HAP

BS1
MODE

BS2
SET

BS3
RETURN

BS4
TEST

BS5
FORCED DEF

BS1  MODE

BS2  SET

BS3  RETURN

BS4  TEST

BS5  FORCED DEF

BS1  MODE

BS1  MODE

BS1  MODE
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9.4. Koekäyttö

■ Tarkasta sulkuventtiilit
Avaa kaasu- ja nestepuolen sulkuventtiilit.

■ Lisätietoja koekäytöstä on sisäyksikön asennuskäsikirjassa.

Tarkastukset ennen käynnistystä

1 Tarkasta, että nesteen ja kaasun sulkuventtiilit ovat auki.

Muista sulkea etupaneeli ennen käyttöä sähköiskun
välttämiseksi.
- Kylmäaineen paine ei välttämättä nouse, vaikka sulkuventtiili 

avataan sen jälkeen, kun ilma on poistettu tyhjöpumpulla.
Tämä johtuu siitä, että sisäyksikön kylmäaineputket on
suljettu yksikön sisällä olevilla sähköventtiileillä. Tämä ei
aiheuta ongelmia käytön aikana.

2 Kompressorin suojaamiseksi kytke virransyöttö päälle 6 tuntia
ennen käyttöönottoa.

Testaa toiminta kaukosäätimellä

1 Muista asettaa se jäähdyttämään, ja paina käyttökytkintä.

2 Aseta kone testaustilaan painamalla kaukosäätimen tarkastus/
testauspainiketta.

Koekäyttö ulkoyksikön piirikortin BS4-testauspainikkeella

3 Muista asettaa kaukosäädin tuuletintilaan, paina ensin
painiketta  ja paina sitten käyttökytkintä.

4 Paina painiketta  5 sekunnin ajan (tai pidempään, jos
yksikkö seisoo). Koekäyttö alkaa, kun vilkkuva H2P-ledi vilkkuu,
ja kaukosäätimessä näkyy  (koekäyttö).

5 Tarkista testauksen aikana kuuntelemalla, että kompressori ei
käynnistyy ja pysähtele. Jos se käynnistyy ja pysähtyy, pysäytä
kone välittömästi kaukosäätimellä ja tarkista kylmäaineen määrä
jne. Kyseessä saattaa olla toimintahäiriö.

Koekäytön jälkeen (korkeintaan 30 minuuttia) yksikkö pysähtyy auto-
maattisesti. Tarkista käyttötulokset ulkoyksikön LED-merkkivaloista.

Vika-arvio

Vika-arvion voi tehdä piirikortin (A1P) HAP, H1P, jos virta on
kytketty.

HUOMAA Kun virta on kytketty, yksikköä ei voi käynnistää ennen
kuin H2P-alustusmerkkivalo sammuu (korkeintaan
12 minuuttia).

Tarkastettavat kohdat

Sähköjohdot
Yksiköiden väliset 
johdot
Maadoitusjohto

■ Onko johdotus tehty kytkentäkaavion
mukaisesti?
Tarkasta, että yksikään johto ei ole
unohtunut ja että puuttuvia tai väärinpäin
kytkettyjä vaiheita ei ole.

■ Onko laite maadoitettu kunnolla?

■ Onko jokin johtoliitinruuvi löysällä?

■ Onko eristysvastus vähintään 2 MΩ?
- Käytä 500 V:n yleismittaria eristyksen 

mittaukseen.
- Älä käytä yleismittaria, joka ei käytä 

230 V.

Kylmäaineputkisto ■ Onko putkiston koko sopiva?

■ Onko putkiston eristysmateriaali kiinnitetty
kunnolla?
Onko sekä neste- että kaasuputket
eristetty?

■ Ovatko sekä neste- että kaasupuolen
sulkuventtiilit auki?

Lisäkylmäaine ■ Onko lisäkylmäaineen määrä ja jäähdytys-
putkiston pituus merkitty muistiin?

 Avautumissuunta

A Nestepuoli

B Kaasupuoli

Irrota hattu ja käännä 
kuusioavaimella vastapäivään, 
kunnes se pysähtyy.

AB

HUOMAA Kun haluat lopettaa koekäytön, paina painiketta
. Yksikkö käy vielä 30 sekunnin ajan

ja pysähtyy sitten. Koekäytön aikana yksikköä ei
voi pysäyttää kaukosäätimellä.

Koekäyttö siirtyy automaattisesti jäähdytystilaan
3 minuutin ajaksi. Koekäyttö pysähtyy 3 minuutin
ajaksi ja siirtyy sitten lämmitykseen, jos
lämmitystila on valittu (vain ensiasennuksen
aikana).

HAP 
(vihreä)

H1P 
(oranssi) Sisältö

 c  x Normaali

 w — Ulkoyksikön piirikortin vika (katso HUOMAUTUS 1)

 x — Virransyötön poikkeavuus tai ulkoyksikön piirikortin 
vika (katso HUOMAUTUS 2)

 c  w Suojalaite on toiminnassa (katso HUOMAUTUS 3)

HUOMAA 1 Katkaise virta yli 5 sekunnin ajaksi. 
Kytke virta uudelleen päälle. Jos näin tapahtui,
vahvista arvio.

2 Katkaise virta yli 5 sekunnin ajaksi.
Irrota sisä-ulkoyhdysjohdin 3.
Kytke virta uudelleen päälle yli 10 sekunnin
ajaksi.
Jos ulkoyksikön piirikortin HAP-merkkivalo
vilkkuu, sisäyksikön piirikortti ei toimi oikein.

3 Mahdollisen negatiivisen vaiheen osoitus.

Poikkeavuuden havaitseminen ilmaisee jatkuvasti
aiempaa poikkeavaa historiaa, kunnes virta
katkaistaan.

■ Kun koekäyttö on tehty, tarkasta sisäyksiköt
kaukosäätimellä.

■ Merkkivaloilmoitus muuttuu tämän toimenpiteen
aikana, mutta se on normaalia.

■ Kiinnitä ulkoyksikön etulevy käytönaikaisen väärän
arvion välttämiseksi.

BS1  MODE

BS4  TEST

BS3  RETURN
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Asetustila 2

H1P-merkkivalo palaa.

Asetusten tekeminen

1 Paina painiketta  halutun toiminnon (A~E) mukaan.
Haluttua toimintoa vastaava merkkivaloilmoitus näkyy alla
kentässä, jossa on merkki :

2 Kun painiketta  painetaan, nykyinen asetus
määritetään.

3 Paina painiketta  halutun asetusmahdollisuuden
mukaisesti, kuten alla -merkityssä kentässä näytetään.

3.1 Toimintojen A ja B mahdolliset asetukset ovat  (PÄÄLLÄ) tai
 (POIS PÄÄLTÄ). 

3.2 Toimintojen C, D ja E mahdolliset asetukset

Vain toiminto C ( ): melun taso 3 < taso 2 < taso 1 ( ).
Vain toiminto D: automaattinen alhainen melu yöaikaan taso 3
< taso 2 < taso 1 ( ).
Vain toiminto E ( ): virrankulutuksen taso 1 < taso 2
< taso 3 ( ).

4 Paina painiketta , niin asetus määritetään.

5 Kun painiketta  painetaan uudelleen, käyttö alkaa
asetuksen mukaisesti.

Katso lisätietoja ja muita asetuksia huolto-oppaasta.

10.HUOLTOTILAKÄYTTÖ

Tyhjömenettely

Ensiasennuksessa tyhjömenettelyä ei tarvita. Sitä tarvitaan vain
korjaustarkoituksiin.

1 Kun yksikkö seisoo ja on asetustilassa 2, valitse toiminnon B
(kylmäaineen talteenotto/tyhjömenettely) asetukseksi  (ON).

- Kun asetus on tehty, älä nollaa asetustilaa 2 ennen kuin 
tyhjömenettely on suoritettu.

- H1P-merkkivalo palaa, ja kaukosäätimessä näkyy  
(koekäyttö), ja käyttö on estetty.

2 Tyhjennä järjestelmä tyhjöpumpulla.

3 Nollaa asetustila 2 painamalla painiketta .

Kylmäaineen talteenottomenettely

kylmäaineen talteenottolaitteella

1 Kun yksikkö seisoo ja on asetustilassa 2, valitse toiminnon B
(kylmäaineen talteenotto/tyhjömenettely) asetukseksi  (ON).

- Sisä- ja ulkoyksikön paisuntaventtiilit avautuvat kokonaan, ja 
muutamat magneettiventtiilit kytkeytyvät päälle.

- H1P-merkkivalo palaa, ja kaukosäätimessä näkyy  
(koekäyttö), ja käyttö on estetty.

2 Katkaise niiden sisäyksiköiden, joilla on erillinen virransyöttö, ja
ulkoyksikön virransyöttö pääkatkaisimesta. Kun yhden puolen
virransyöttö on katkaistu, katkaise toisen puolen virransyöttö
10 minuutin kuluessa. Muuten sisä- ja ulkoyksikön välisessä
viestinnässä voi esiintyä häiriöitä ja paisuntaventtiilit suljetaan
taas täysin.

3 Ota kylmäaine talteen kylmäaineen talteenottolaitteella.
Tarkempia tietoja on talteenottolaitteen käyttöoppaassa.

11.VAROITUS KYLMÄAINEVUODOISTA

(Kylmäainevuodon sattuessa huomioon otettavaa.)

Johdanto

Asentajan ja järjestelmäasiantuntijan on huolehdittava vuoto-
turvallisuudesta paikallisten säädösten tai normien mukaisesti.
Seuraavia normeja voidaan noudattaa, jos paikallisia
määräyksiä ei ole käytettävissä.

Ilmastointijärjestelmä käyttää R410A-ainetta kylmäaineena. R410A
on itsessään täysin turvallinen, myrkytön ja palamaton kylmäaine. On
kuitenkin huolehdittava siitä, että ilmastointilaitteet asennetaan
riittävän suureen huonetilaan. Näin varmistetaan, että kylmäaine-
kaasun maksimikonsentraatiotasoa ei ylitetä, vaikka järjestelmässä
tapahtuisi suuri vuoto ja että laitteen käyttö tapahtuu soveltuvien
paikallisten määräysten ja standardien mukaisesti.

Mahdolliset toiminnot

A lisäkylmäaineen täyttäminen.

B kylmäaineen talteenotto/tyhjökäyttö.

C alhaisen käyttömelun tasoasetus ( ) (ulkoinen).

D automaattinen alhainen käyttömelu yöaikaan.

E virrankulutuksen rajoitusasetus ( ) (ulkoinen).

H1P H2P H3P H4P H5P H6P H7P

A w x x x x x x

B w x x x x x w

C w x x x x w x

D w x x x x w w

E w x x x w w w

H1P H2P H3P H4P H5P H6P H7P

 w x x x x c x

 (1)

(1) Tämä asetus = tehdasasetus

w x x x x x c

H1P H2P H3P H4P H5P H6P H7P

w x x x x x c

(1)

(1) Tämä asetus = tehdasasetus

w x x x x c x

w x x x c x x

BS2  SET

L.N.O.P

DEMAND

BS3  RETURN

BS2  SET

ON
OFF

ON

OFF

L.N.O.P 1

1
DEMAND

3

1

2

3

BS3  RETURN

BS3  RETURN

Kun yksikkö asennetaan pieneen huoneeseen, on
huolehdittava siitä, että jos kylmäainetta pääsee
vuotamaan, sen määrä ei ylitä sallittua rajaa. Kysy
jälleenmyyjältä, miten estetään vuoto ylittämästä sallittua
rajaa.

Jos vuotava määrä ylittää rajan, seurauksena voi olla
hapenpuutteesta aiheutuva onnettomuus.

ON

BS1  MODE

ON
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Enimmäispitoisuustaso

Kylmäaineen enimmäismäärä ja laskettu enimmäispitoisuus ovat
suoraan verrannollisia ihmisten oleskeluun tarkoitetun huoneen
tilavuuteen, johon kylmäaine voi vuotaa.

Pitoisuuden mittayksikkö on kg/m3 (kylmäainekaasun paino
kilogrammoina oleskelutilan 1 m3:iä kohti).

Sallittua konsentraatiotasoa koskevia soveltuvia paikallisia
määräyksiä ja standardeja on noudatettava.

Eurooppalaisen standardin mukaan sallittu kylmäaineen
enimmäispitoisuustaso ihmisten oleskelutiloissa on R410A:n
tapauksessa rajoitettu 0,44 kg/m3.

Kiinnitä erityistä huomiota tiloihin kuten kellareihin yms., joihin
kylmäaine ilmaa raskaampana voi kerääntyä.

Enimmäispitoisuuden tarkastus

Tarkasta enimmäispitoisuustaso alla olevien kohtien 1–4 mukaisesti
ja ryhdy tarvittaviin toimenpiteisiin.

1 Laske kuhunkin järjestelmään lisättävän kylmäaineen määrä
(kg) erikseen.

2 Laske pienimmän huoneen tilavuus (m3)

Laske seuraavanlaisessa tapauksessa A:n tilavuus, B:n tilavuus
yhtenä huoneena tai tilavuus pienimpänä huoneena.

3 Kylmäaineen tiheyden laskeminen yllä olevien kohtien 1 ja 2
tuloksia käyttäen.

Mikäli yllä olevan laskutoimituksen lopputulos ylittää enimmäis-
pitoisuustason, tee samat laskelmat toiseksi ja kolmanneksi
pienimpien huoneiden kohdalla jne. kunnes lopputulos jää
enimmäispitoisuustason alapuolelle.

4 Tilanteet, joissa lopputulos ylittää enimmäispitoisuustason.

Kun laitteen asentaminen johtaa enimmäispitoisuustason
ylitykseen, järjestelmään on tehtävä muutoksia.

5 Ota yhteys laitetoimittajaan.

12.JÄTEHUOLTOVAATIMUKSET

Laitteen purkaminen sekä kylmäaineen, öljyn ja muiden osien
käsittely tulee tehdä voimassa olevien paikallisten ja kansallisten
määräysten mukaisesti.

1 Kylmäaineen virtaussuunta

2 Tila, jossa kylmäainevuoto on tapahtunut (kaikki kylmäaine virrannut 
ulos järjestelmästä)

kylmäaineen määrä 
yhden laitteen 
järjestelmässä 
(järjestelmään 
tehtaassa lisättävän 
kylmäaineen määrä)

+ lisättävä määrä 
(paikallisesti lisätty 
kylmäaineputken 
pituutta tai 
halkaisijaa vastaava 
määrä kylmäainetta)

= kylmäaineen 
kokonaismäärä 
(kilogrammoina) 
järjestelmässä

HUOMAA Kun kylmäaineyksikkö on jaettu kahdeksi itsenäiseksi
kylmäainejärjestelmäksi, käytä kunkin erillisen
järjestelmän täyttämiseen tarvittavaa määrää
kylmäainetta.

2

1

A. Kun huonetta ei ole jaettu pienemmiksi tiloiksi

B. Kun huone on jaettu, mutta huoneiden välillä on
riittävän suuri aukko, jotta ilma pääsee vapaasti
virtaamaan huoneesta toiseen.

1 Tilojen välinen aukko

2 väliseinä

(Mikäli huoneiden välillä on oveton aukko tai kun oven ala- ja 
yläpuolella on aukot, joiden kummankin pinta-ala vastaa 0,15% 
tai suurempaa osaa lattiapinta-alasta.)

jäähdytysjärjestelmässä 
olevan kylmäaineen 
kokonaismäärä 

pienimmän huoneen 
koko, johon on asennettu 
sisäyksikkö (m3)

≤ enimmäispitoisuustaso (kg/m3)

1

2

Asennusopas
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