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DAIKINI RUUMI KLIIMASEADE

PAIGALDUSJUHEND
R32 MITMEOSALISTE
SEADMETE SARI

MUDELID
FTXC20CV1B
FTXC25CV1B
FTXC35CV1B
FTXC50CV1B
FTXC60CV1B
FTXC71CV1B

RXC20CV1B
RXC25CV1B
RXC35CV1B
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RXC60CV1B
RXC71CV1B

Paigaldusjuhend
R32 mitmeosaliste
seadmete sari

Eesti

EESTI

PAIGALDUSJUHEND
OHUTUSMEETMED

Enne seadme kasutamist lugege hoolikalt läbi
selles juhendis esitatud ohutusmeetmed.

See seade on täidetud külmaainega R32.

• Siin kirjeldatud ohutusmeetmeid on kahesuguseid: HOIATUS ja ETTEVAATUST.
Mõlemad sisaldavad olulist ohutusalast teavet. Järgige kindlasti kõiki ohutusmeetmeid.
• Märkuste HOIATUS ja ETTEVAATUST tähendus.

HOIATUS

Nende juhiste mittejärgimine võib põhjustada kehavigastusi või surma.

ETTEVAATUST

Kui neid juhiseid nõuetekohaselt ei täideta, võib tagajärjeks olla varaline kahju või tervisekahjustused, mis
võivad olenevalt olukorrast olla tõsised.

• Selles juhendis esitatud ohtusmärkidel on järgmine tähendus:
Järgige kindlasti juhiseid.

Seade tuleb kindlasti maandada.

Ärge seda kunagi proovige.

• Pärast paigaldamise lõpetamist, proovige seadet kasutada, et kontrollida, kas seade töötab nõuetekohaselt ja selgitada
kasutusjuhendi abil kliendile, kuidas kliimaseadet kasutada ning hooldada.

HOIATUS
• Paluge seade paigaldada edasimüüjal või kvalifitseeritud isikul.

Ärge püüdke kliimaseadet ise paigaldada. Vale paigaldamine võib põhjustada vee lekkimist, elektrilööke või tuleohtu.

• S eade ei ole ettenähtud kasutamiseks pärsitud füüsiliste, sensoorsete või vaimsete võimetega isikute sh laste ega kogemuste ja teadmisteta isikute
poolt, välja arvatud juhul, kui nende ohutuse eest vastutav isik jälgib nende tegevust ja jagab juhiseid seadme kasutamise kohta.
• Jälgige, et lapsed seadmega ei mängiks.
• Paigaldage kliimaseade vastavalt selles juhendis esitatud juhistele.

Kui ei teostata kõiki paigaldustöid, võib see põhjustada veelekke, elektrilöögi või tulekahju.

• Paigaldamisel kasutage kindlasti ainult ettenähtud tarvikuid ja osi.

Kui ei kasutata ettenähtud osi, võib selle tulemuseks olla seadme allakukkumine, veeleke, elektrilöök või tulekahju.

• Paigaldage kliimaseade alusele, mis on selle raskuse kandmiseks piisavalt tugev.
Liiga nõrga aluse korral võib seade alla kukkuda ja vigastusi põhjustada.

• Elektritööd tuleb teha vastavalt asjakohastele kohalikele ja riiklikele eeskirjadele ning selles paigaldusjuhendis toodud juhistele.

Kasutage kindlasti ainult selleks ette nähtud toiteahelat. Ebapiisava võimsusega toiteahel ja valed töövõtted võivad põhjustada elektrilöögi või tulekahju.

• Kasutage kindlasti spetsiaalset toiteahelat. Ärge kunagi kasutage teise seadmega jagatud toiteallikat.
• Kasutage sobiva pikkusega juhet.

Ärge kasutage hargnevaid juhtmeid ega pikendusjuhet, kuna see võib põhjustada ülekuumenemist, elektrilööke või tulekahju.

• Veenduge, et kogu juhtmestik oleks kinnitatud, et kasutatakse õigeid juhtmeid ja et klemmühendustele ega juhtmetele ei avaldataks survet.
Juhtmete ebaõige ühendamine või kinnitamine võib põhjustada nende ebanormaalse kuumenemise või tulekahju.

• Toiteallika ning sise- ja välisseadmete vahelise juhtmestiku ühendamisel paigutage juhtmed nii, et juhtploki kaane saaks kindlalt kinnitada.
Juhtploki kaane vale paigutus võib põhjustada elektrilööke, tulekahju või klemmide ülekuumenemist.

• P ärast ühendus- ja toitejuhtmete ühendamist juhtige juhtmed kindlasti selliselt, et need ei avaldaks elektrikomponentide katetele ega paneelidele
liigset survet. Paigaldage juhtmetele kaaned.
Mittetäielik katete paigaldamine võib põhjustada klemmide ülekuumenemist, elektrilööke või tulekahju.

• K
 liimaseadme paigaldamisel või ümberpaigutamisel tühjendage kindlasti külmaainekontuur, kindlustamaks, et selles pole õhku, ja kasutage ainult
ettenähtud külmaainet (R32).
Õhu või muude võõrainete sattumine külmaainekontuuri põhjustab ebatavalist rõhutõusu, mis võib seadet kahjustada ja tekitada isegi vigastusi.

• Seadme peab paigaldama põrandast vähemalt 2,3 m kõrgusele.
• Kui paigaldamise ajal lekib gaasilist külmaainet, tuulutage seda piirkonda viivitamatult.
Külmaaine kokkupuutel tulega võib tekkida mürgine gaas.

• Pärast paigaldamise lõpetamist kontrollige, et ei lekiks gaasilist külmaainet.

Kui ruumi lekib gaasilist külmaainet, mis puutub kokku tuleallikaga, näiteks ventilaatoriga küttekeha, ahju või pliidiga, võib tekkida mürgine gaas.

• „Pump-down“ protseduuri ajal peatage kompressor enne külmaaine torustikust eemaldamist.

Kui kompressor töötab endiselt ja sulgeventiil on „pump-down“ protseduuri ajal avatud, tõmmatakse külmaaine torustikust eemaldamisel sinna õhku, põhjustades
külmaainekontuuris ebaloomulikult kõrge rõhu, mis võib seadmeid kahjustada ja tekitada isegi vigastusi.

• Paigaldamisel kinnitage külmaaine torustik enne kompressori käivitamist kindlalt.

Kui külmaaine torustik pole kinnitatud ja kompressori käivitamisel on sulgventiil avatud, tõmmatakse sisse õhku, põhjustades külmaainekontuuris ebaloomulikult kõrget rõhku, mis
võib seadmeid kahjustada ja tekitada isegi vigastusi.

• Kliimaseade tuleb kindlasti maandada.

Ärge maandage seadet vee- või gaasitoru, piksejuhtme ega telefoni maandusjuhtme külge. Ebatäielik maandus võib põhjustada elektrilööke.

• Paigaldage kindlasti maandusrikkekaitse. Maandusrikkekaitse paigaldamata jätmisel esineb elektrilöögi või tulekahju oht.
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HOIATUS
•
•
•
•

Ükski elektrijuhe ei tohi puutuda vastu veetorustikku ega ventilaatori mootorite liikuvaid osi.
Enne seadme paigaldamist või hooldamist veenduge, et seade on välja lülitatud.
Enne kliimaseadme hooldamist eemaldage pistik elektrivõrgust.
Kui seade on sisse lülitatud, EI TOHI toitejuhet välja tõmmata.

See võib põhjustada tõsiseid elektrilööke, mis kujutavad endast tuleohtu.

• Hoidke pildi moonutuste ja staatika vältimiseks sise- ja välisseadmeid, toitekaablit ja ühendusjuhtmeid vähemalt 1 m kaugusel teleritest ja raadiotest.
Sõltuvalt elektrilainete tüübist ja allikast võib staatiline müra kuulda olla ka suurema kui 1 m vahemaa puhul.

•
•
•
•

Ärge kasutage sulatusprotsessi kiirendamiseks (vajadusel) ega puhastamiseks muid kui tootja soovitatud vahendeid.
Seadet peab hoidma ruumis, kus puuduvad pidevalt töötavad süttimisallikad (näiteks: lahtine leek, töötav gaasiseade või töötav elektriline küttekeha).
Ärge torgake seadet läbi ega põletage seda.
Arvestage, et külmaained ei pruugi sisaldada lõhnaainet.

• Seade tuleb paigaldada ning seda tuleb kasutada ja hoida ruumis, mille põrandapind on vähemalt Xm2 (vt jaotist „Spetsiaalsed ohutusmeetmed R32-seadmega töötamisel”).
Kui minimaalsed põrandapinnale esitatavad nõuded ei ole täidetud, tuleb see paigaldada hea ventilatsiooniga ruumi.

• MÄRKUS: Tootja võib esitada muid sobivaid näiteid või esitada lisateavet külmaaine lõhna kohta.

ETTEVAATUST
• Ärge paigaldage kliimaseadet kohtadesse, kus esineb tuleohtliku gaasi lekke oht.
Gaasilekke korral võib gaasi kogunemine kliimaseadme lähedusse põhjustada tulekahju.

• Paigaldage käesoleva paigaldusjuhendi juhiseid järgides äravoolutorustik, et tagada korralik äravool, ja isoleerige torustik, et vältida kondenseerumist.
Nõuetele mittevastav äravoolutorustik võib põhjustada vee lekkimist siseruumisse ja varalist kahju.

• Pingutage muhvmutrit vastavalt ettenähtud meetodile, näiteks piirmomendimutrivõtmega.

Kui muhvmutter on liiga kõvasti kinni keeratud, võib see pikaajalisel kasutamisel praguneda, põhjustades külmaaine lekkimist.

• Ärge lisage seadmesse liigset külmaainet.

See seade on tehases külmaainega täidetud. Liigne täitmine põhjustab ülevoolu kompressoris või kahjustab seda.

• Pärast hooldust või paigaldamist veenduge, et seadme paneel oleks suletud.
Kinnitamata paneelide korral töötab seade mürarikkalt.

• Teravad servad ja mähise pinnad on kohad, millega kokkupuude võib põhjustada vigastusi.
Vältige kokkupuudet nende kohtadega.

• Väärrakendumise vältimiseks seadke enne toiteallika väljalülitamist kaugjuhtimispuldi toitelüliti asendisse „OFF“.

Vastasel korral hakkavad seadme ventilaatorid toite taaskäivitamisel automaatselt pöörlema, seades niimoodi ohtu hooldustehnikud või kasutaja.

• Rakendage kindlasti piisavaid meetmeid, et vältida väikeste loomade varjumist välisseadmesse. Väikeste loomade kokkupuutel elektriliste osadega võivad tekkida seadme talitlushäired, suits või tulekahju.
Selgitage kliendile, et seadet ümbritsevat ala on oluline hoida puhtana.

• Külmakontuuri temperatuur on kõrge. Veenduge, et seadmetevaheline torustik ei asuks soojusisolatsioonita vasktorude läheduses.
• Vaid kvalifitseeritud isikud võivad külmaainet käsitseda, seadet sellega täita või sellest tühjendada ning seda kasutuselt kõrvaldada.

MÄRKUS

Jäätmekäitlusnõuded
Kliimaseade on märgistatud selle sümboliga. See tähendab, et elektri- ja elektroonikaseadmeid ei tohi visata olmejäätmete hulka.
Ärge püüdke süsteemi ise lahti võtta: vaid kvalifitseeritud paigaldaja, kes järgib asjakohaseid kohalikke ja riiklikke õigusakte, võib kliimaseadet lahti võtta ning
külmaainet, õli ja muid osi käsitseda. Kliimaseadmeid peab käitlema korduskasutamisele, ringlussevõtule ja taaskasutamisele spetsialiseerunud jäätmekäitlusjaamas.
Õige jäätmekäitluse tagamisega aitate ennetada võimalikke negatiivseid keskkonna- ja tervisemõjusid. Lisateabe saamiseks palume ühendust võtta paigaldaja või kohalike
ametivõimudega. Patareid tuleb kaugjuhtimispuldist eemaldada ja kõrvaldada eraldi vastavalt kohalikele ja riiklikele seadustele.

OLULINE
Oluline teave seoses kasutatava külmaainega

See toode sisaldab fluoritud kasvuhoonegaase.
Ärge laske gaase atmosfääri.
Külmaaine tüüp: R32
GWP (1) väärtus: 675
(1)
GWP = globaalse soojenemise potentsiaal
1 Kirjutage kustumatu tindiga tootel olevale külmaaine täitekoguse sildile
 1 külmaaine täitekogus tehases,
 2 paigalduskohas lisatud külmaaine kogus ja
	1 + 2 külmaaine täitekogus kokku.
Täidetud sildi peab kleepima toote täitmisava lähedusse (nt hooldusava katte
siseküljele).

Contains fluorinated greenhouse gases

R32

1 =

kg

2 =

kg

1 + 2 =

kg

GWP: 675

2

1

GWP × kg
1000

a Külmaaine täitekogus tehases: vt seadme andmeplaati
b Seadmesse lisatud täiendav kogus lisaainet
c Külmaaine täitekogus kokku

=

tCO2eq

d Kogu külmaaine täitekoguse kasvuhoonegaaside heitkogus CO2
-ekvivalenttonnides
e GWP = globaalse soojenemise potentsiaal

MÄRKUS

Euroopas määratakse hooldusintervallid kogu süsteemis sisaldava külmaaine kasvuhoonegaaside heitkoguste põhjal (väljendatud CO2-ekvivalenttonnides).
Järgige kehtivaid õigusakte.
Kasvuhoonegaaside heitkoguste arvutamise valem:
Külmaaine GWP väärtus × külmaaine täitekogus kokku [kg]/1000
2 Kinnitage silt välisseadme sisse. Elektriskeemi sildil on selle jaoks spetsiaalne koht.
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TARVIKUD
A Paigaldusplaat

1

B Kaugjuhtimispuldi hoidik

1

C AAA-patareid

2

D Juhtmevaba kaugjuhtimispult

1

E Kaugjuhtimispuldi hoidiku

2

F Titaanapatiidist deodoriseeriv filter

2

H Äravoolukork

1

I Paigaldusjuhend

1

J Kasutusjuhend

1

kinnituskruvid M3 × 16L

G Äravooluava

1

* Ainult soojuspumbaga mudelitele.

PAIGALDUSKOHA VALIMINE
• Enne paigalduskoha valimist hankige kasutaja nõusolek.

Siseseade
Siseseade tuleks paigutada kohta, kus
• On täidetud siseseadme paigaldusjoonisel toodud
paigalduspiirangud.
• Nii õhu sissetõmbe- kui ka väljapuhke tee on vaba.
• Seade ei asu otsese päikesevalguse käes.
• Seade on eemal soojuse või auru allikatest.
• Puudub masinaõli aurude allikas (see võib lühendada
siseseadme tööiga).
• Jahe õhk ringleb kogu ruumis.
• Seade on eemal elektrooniliste süütega
fluorestsentslampidest (inverter või kiirkäivitus). Need võivad
lühendada kaugjuhtimispuldi tööulatust.
• Seade on vähemalt 1 meetri kaugusel telerist või raadiost
(seade võib põhjustada pildi või heli häireid).
• Paigaldage soovitatud kõrgusele (kõrgemal kui 2,3 m).
• Ärge paigaldage seadmeid ukseavasse ega selle lähedusse.
• Ärge kasutage kütteseadet liiga kliimaseadme lähedal ega
kasutage kliimaseadet ruumides, kus on mineraalõli, õliudu
või õliaur, kuna sel juhul võivad plastdetailid liigse kuumuse
või keemilise reaktsiooni tagajärjel sulada või deformeerida.
• Kui seadet kasutatakse köögis, vältige jahu sattumist seadme
sissetõmbeavasse.
• Seade ei sobi kasutamiseks tehases, kus esineb lõikeõli, udu
või rauapulbrit või kus pinge kõigub suuresti.
• Ärge paigaldage seadmeid piirkondadesse, kus kus
esineb sulfiidgaase, nt kuumaveeallikate lähedusse või
naftatöötlemistehastesse.
• Veenduge, et välisseadme juhtmete värv ja klemmide
märgistused vastaksid siseruumides kasutatavatele.
• TÄHTIS: ÄRGE PAIGALDAGE EGA KASUTAGE KLIIMASEADET
PESUKÖÖGIS.
Ärge kasutage toiteallika ja seadme vahel jätkatud
või keerutatud juhtmeid. Seadmed pole ette nähtud
kasutamiseks plahvatusohtlikus keskkonnas

Juhtmeta kaugjuhtimispult
• Ärge jätke kaugjuhtimispulti otsese päikesevalguse kätte (see
takistab siseseadmelt signaalide vastuvõtmist).
• Kui toas on luminofoorlampe, lülitage need kõik sisse ja leidke
koht, kus siseseade võtab (7 meetri raadiuses) puldi signaale
korralikult vastu.

Välisseade
Välisseade tuleb paigutada kohta, kus
• on täidetud välisseadme paigaldusjoonisel toodud
paigalduspiirangud.
• vee äravool ei põhjusta erililisi ebameeldivusi ega probleeme.
• nii õhu sissetõmbe- kui ka väljapuhke tee on vaba.
• seadmel on vaba juurdepääs õhule, kuid pole otseselt vihma,
tugeva tuule ega otsese päikesevalguse käes.
• ei esine kergestisüttiva gaasi lekke ohtu.
• seade ei puutu otseselt kokku soola, sulfiide sisaldavate gaaside
ega masinaõliaurudega (need võivad lühendada välisseadme
tööiga).
• töömüra ega kuuma (või külma) õhu vool ei põhjusta naabritele
probleeme.
• seade on televiisori või raadioantennist vähemalt 3 meetri
kaugusel.
• sulgeventiilist tilkuv kondensaat ei saa töötamise ajal midagi
kahjustada.
ETTEVAATUST
Kui kasutate kliimaseadet madala välisõhu temperatuuri juures,
järgige kindlasti allpool kirjeldatud juhiseid.
• Tuulega kokkupuute vältimiseks paigaldage välisseadme
imipool seina poole.
• Ärge kunagi paigaldage välisseadet kohta, kus imipool võib
jääda otse tuule kätte.
• Tuulega kokkupuute vältimiseks on soovitatav paigaldada
välisseadme õhu väljalaskeküljele deflektorplaat.
• Rohke lumega piirkonnas valige
paigalduskoht, kus lumi ei
• Ehitage suur varikatus.
mõjuta seadet.
• Ehitage kõrge alus.
• Kui on tõenäoline, et
välisseadmele koguneb lund,
kinnitage sellele lume eest
kaitsev vari.
• Suure õhuniiskusega
piirkondades või rohke lumega
Paigaldage seade piisavalt kõrgele
kohtades on soovitatav lisada
maapinnast, et vältida lume sisse
tilgaaluse soojendi, et vältida jää
mattumist
kogunemist põhjaraamile.
ETTEVAATUST
Ärge paigaldage ei sise- ega välisseadmeid üle 2000 m
kõrgusele merepinnast.
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SISE- JA VÄLISSEADMETE PAIGALDUSJOONISED
Tihendage
toru augu vahe
kitiga.

55 mm või enam laest
Esipaneel

Muhvühendus tuleb
paigaldada hoonest väljapoole.
Lõigake soojusisolatsioonitoru
pikkus sobivaks ja mähkige
toru teibiga, veendudes, et
isolatsioonitoru lõikejoone
juurde ei jääks ühtki vahet.

50 mm või enam seintest
(mõlemal küljel)
Õhufiltrid

Kruvid (M4 x 12L)

Hooldusava kate

Titaanapatiidist deodoriseeriv filter (2)
Titaanapatiidist
deodoriseeriv filter

Hooldusava kate on eemaldatav.
 Avamismeetod
1) Eemaldage hooldusava katte
kruvid.
2) Tõmmake hooldusava kate
noole suunas diagonaalselt
allapoole.
3) Tõmmake alla.

Mähkige isolatsioonitoru
viimistluslindiga alt ülespoole.

Õhufilter

Filtriraam
Külmaaine torustikku tuleb kaitsta
füüsiliste kahjustuste eest. Paigaldage
plastkate või muu samaväärne kate.

Sakk
Jätke lae alla 300 mm tööruumi.

Sulgventiili kate

500 mm

Kui esineb seadme allakukkumise
oht, kasutage polte.

 Sulgeventiili katte
eemaldamine.
• Eemaldage sulgeventiili
katte kruvi.
• Kaane eemaldamiseks
libistage seda allapoole.
 Sulgeventiili katte
kinnitamine.
• Paigaldamiseks sisestage
sulgeventiili katte ülemine
osa välisseadmesse.
• Keerake kruvid kinni.

seinast

Jätke ruumi torustike jaoks
ja elektritöödeks.

RXC20/25/35
Max lubatud torustiku pikkus

RXC50/60/71

20 m

30 m
3m

Min lubatud torustiku pikkus**
Max lubatud torustiku kõrgus

15 m

Üle 7,5 m pikkuse külmaaine toru puhul on vaja lisada täiendavat
külmaainet*
Gaasitoru
Vedelikutoru

20 m
17 g/m

3/8 tolli (9,5 mm)

1/2 tolli (12,7 mm)
1/4 tolli (6,4 mm)

* Lisage kindlasti õiges koguses täiendavat külmaainet.
Vastasel korral võib seadme jõudlus väheneda.
** Soovitatav toru lühim pikkus on 10 jalga (3 m), et vältida välisseadme müra ja vibratsiooni edasikandumist.
(Mehaaniline müra ja vibratsioon võivad tekkida sõltuvalt seadme paigaldamise viisist ja kasutuskeskkonnast.)
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SISERUUMIDESSE PAIGALDAMISE JUHEND
PAIGALDUSPLAADI PAIGALDAMINE
• Paigaldusplaat tuleks paigaldada seinale, mis
suudab kanda siseseadme raskust.
1) Kinnitage paigaldusplaat ajutiselt seina külge,
veenduge, et paneel oleks täiesti loodis, ja
märkige seinale kohad, kust puurida.
2) Kinnitage paigaldusplaat kruvide abil seina
külge.

Soovituslikud paigaldusplaadi kinnituskohad ja mõõtmed
Paigaldusplaat

Paigaldusplaat tuleks
paigaldada seinale, mis
suudab kanda siseseadme
raskust.

Kinnitusplaadi kinnituskruvi

SISESEADE FTXC20/25/35/50
 Soovituslikud kinnitusplaadi
kinnituskohad (kokku 7 kohta)

Kasutage mõõdulinti näidatud
viisil.
Asetage mõõdulindi ots kohta 

Asetage nendele sakkidele lood.

241,6

116,5

241,6

117

Ø 65
46,4

46,4

Ø 65
49,5

170

50

770

170

49,5

Seina läbiv auk
Ø 65 mm
Äravooluvooliku asukoht
ühik: mm

Kõikide mõõtmete ühik on mm
SISESEADE FTXC60/71
 Soovituslikud kinnitusplaadi
kinnituskohad (kokku 7 kohta)

Kasutage mõõdulinti näidatud viisil.
Asetage mõõdulindi ots kohta 

Asetage nendele sakkidele lood.

117

251,6

251,6

126,5

Ø 65

45,4

45,4

Ø 65

49,5

170

60
990

170

65,5

Seina läbiv auk
Ø 65 mm
Äravooluvooliku asukoht
ühik: mm

Kõikide mõõtmete ühik on mm

SEINA AUGU PUURIMINE JA SEINASISESE TORU PAIGALDAMINE
•
•
1)
2)
3)
4)

Metallkarkassi või metallplaati sisaldavate seinte puhul kasutage seina läbiva augu puhul seina sisse ehitatud toru ja seinakatet,
et vältida kuumuse, elektrilöögi või tulekahju ohtu.
Hoone sees
Hoonest väljas
Vee lekkimise vältimiseks tihendage torude ümber olevad tühimikud
Seina läbiv toru
Tihendusmaterjal (kitt)
tihendusmaterjaliga.
(kaubandusvõrgust
(kaubandusvõrgust ostetav)
Puurige seinast läbi 65 mm auk, nii et see oleks väljapoole langev kalle. ostetav)
Pange seina läbiv toru auku.
Ø 65
Seinaava kate
Sisestage seinakate seina läbivasse torusse.
(kaubandusvõrgust ostetav)
Pärast külmaaine, juhtmestiku ja äravoolutorustiku paigaldamist
Seina läbiv toru
tihendage toru ja augu vahe kitiga.
(kaubandusvõrgust ostetav)
5
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SISSESEADME PAIGALDAMINE
Torustik, mis asub paremal, paremal taga või paremal põhja all.
Torustik paremal küljel
Seadmete puhul, mille torustik asub
paremal küljel, eemaldage siit toruava kate

1) Kinnitage äravooluvoolik kleepuva vinüülteibiga külmaainetorude alumise külje
külge.
2) Mähkige külmaaine torude ja äravooluvooliku ümber isoleerlint.
3) Lükake äravooluvoolik ja külmaaine torud läbi seina läbiva augu, seejärel paigaldage
siseseade kinnitusplaadi konksude külge, juhindudes seejuures siseseadme ülaosas
olevatest märkidest .
4) Avage esipaneel, seejärel avage hooldusava kate.
(Vt paigaldusnõuandeid.)
5) Juhtige seadmetevaheline ühendusjuhe välisseadmest läbi seina läbiva augu ja
seejärel läbi siseseadme tagaosa.
Tõmmake need läbi esikülje. Painutage juhtmete otsad ülespoole, et tööd oleks hiljem
hõlpsam teha. (Kui seadmetevahelise juhtme otsadelt tuleb kõigepealt isolatsioon
eemaldada, ühendage juhtmeotsad kleeplindiga kimpu.)
6) Vajutage mõlema käega siseseadme alumisele raamile, et see kinnitusplaadi
konksude külge kinnitada. Veenduge, et juhtmed ei jääks siseseadme serva taha kinni.

Torustik paremal taga

Torustik
paremal
Seadmete puhul, mille torustik asub paremal põhja all
põhja all, eemaldage siit toruava kate

Siduge külmaaine
toru ja äravooluvoolik
isoleerlindiga kokku.

Paigaldusplaat

märk

Riputage siia siseseadme konks.
Paigaldusplaat

Kui eemaldate
seadmetevahelise juhtme
otstest eelnevalt isolatsiooni,
ühendage juhtme otsad
isoleerlindiga.

Seadmetevaheline juhe
Juhtmejuhik

Torustik, mis asub vasakul, vasakul taga või vasakul põhja all.
Äravoolukorgi ja -vooliku vahetamine
• Eemaldamise meetod
1) Pöörake, et eemaldada juhtmeklamber parempoolse konksu
küljest ja eemaldage äravooluvoolik.
2) Eemaldage vasakul pool asuv äravoolukork ja kinnitage see
paremale poolele.
3) Sisestage äravooluvoolik ja kinnitage see, keerates traatklambri
konksu külge.
Kui unustate selle kinnitada, võib vesi lekkida.

Äravooluvooliku kinnituskoht
Äravooluvoolik asub seadme tagaküljel.
Vasak pool

Parem pool
Seadme esikülg

Kinnitus vasakul küljel

Kinnitus paremal küljel
(tehase vaikeseade)

Juhtmeklamber
Tühjendusvoolik

Juhtmeklamber
Tühjendusvoolik

Seadme tagantvaade

1) Kinnitage äravooluvoolik kleepuva vinüülteibiga külmaainetorude
alumise külje külge.
2) Ühendage äravooluvoolik äravoolukorgi asemel kindlasti
äravooluavaga.
3) Vormige külmaaine toru piki toru trajektoori märgistust
kinnitusplaadil.
4) Lükake äravooluvoolik ja külmaaine torud läbi seina läbiva augu,
seejärel paigaldage siseseade kinnitusplaadi konksude külge,
juhindudes seejuures siseseadme ülaosas

olevatest märkidest

Seadmete puhul, mille torustik asub
vasakul küljel, eemaldage siit toruava kate.
Torustik vasakul küljel
Seadmete puhul, mille
torustik asub vasakul põhja all,
eemaldage siit toruava kate.

udub

Torustik vasakul taga
Torustik vasakul põhja all

 Kuidas paigaldada äravoolukorki

Vahe pu

Ärge lisage sisestamisel määrdeõli
(külmaaine masinaõli). Selle kasutamine
kahjustab korki ja põhjustab
äravoolulekkeid.
Sisestage kuuskantvõti
(4 mm)

.

5) Tõmmake seadmeid ühendav juhtmestik sisse.
6) Ühendage seadmetevaheline torustik.

Tühjendusvoolik
Tihendage see auk kiti
või tihendusmaterjaliga.

Paigaldusplaat

Siduge plastteibiga.

Mähkige isoleerlint külmaaine
toru painutatud osa ümber.
Katke iga keeruga vähemalt pool
isoleerlindi laiusest.
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7) Mähkige isoleerling ümber külmaaine torude ja
äravooluvooliku parempoolse joonisel näidatud viisil.

Paigaldusplaat

Äravooluvoolik

Külmaaine
torud

Seina läbiv torustik.
Järgige antud juhiseid

Alusraam

Torustik, mis asub vasakul, vasakul taga või vasakul põhja all
1) Sisestage äravooluvoolik sellele sügavusele, nii et seda ei
tõmmataks äravoolutorust välja.

Sisestage äravooluvoolik
sellele sügavusele, et seda ei
tõmmataks äravoolutorust välja.

Sisesein

50 mm või
rohkem

Äravooluvoolik
Vinüülkloriidist
äravoolutoru (VP-30)

Välissein

Siseseade tuleb paigaldada nii, et oleks välistatud jaheda väljapuhkeõhu otsene kokkupuude kuuma tagasivooluõhuga. Järgige
joonisel näidatud minimaalset paigaldamise vahemaad. Ärge asetage siseseadet kohta, kus sellele võib paista otsene päikesevalgus.
Samuti peab see koht olema sobilik torustiku ja drenaaži jaoks ning asuma ustest või akendest eemal.
min 55
(seadme tööks
vajalik ruum)

Tagastusõhk
Õhuvool
(siseruum)

min 50
(hoolduseks
vajalik ruum)

min 50
(hoolduseks
vajalik ruum)

Vajalik ruum

 Siseseadme kinnitamine
Haakige alumise raami sakid
kinnitusplaadi külge.

Paigaldusplaat
Sakk

 Siseseadme eemaldamine
Sakkide vabastamiseks lükake
tähistatud piirkonda (esivõre
alumine osa) ülespoole.

Esivõre

Alusraam
Märk (tagakülg)

Kõikide mõõtmete ühik on mm

ÄRAVOOLUTORUSTIK
Ühendage äravooluvoolik allpool kirjeldatud viisil.

•

Äravooluvoolik peaks
olema allapoole kaldu.
Püünis pole lubatud.

Kui äravooluvoolik vajab pikendamist, ostke pikendusvoolik
kaubandusvõrgust. Kindlasti tuleb soojusisoleerida
pikendusvooliku hoone sisse jääv osa.
Siseseadme
äravooluvoolik

Ärge pange vooliku
otsa vette.

Ø 16

•

Äravooluvooliku pikendus

Torustiku soojusisolatsioon
(saadaval kaubandusvõrgus)

Vee äravool

•
Vee
kinnipidamine

Vesi
lekib
Õige

•

Vesi
lekib
Vale

Vale

Vesi
lekib
Vale

Ots on
vette
pistetud
Tühjendus

Eemaldage õhufiltrid ja valage tilgaalusele pisut vett, et
kontrollida, kas vesi voolab probleemideta.

Jäiga polüvinüülkloriidtoru (siseläbimõõt 16 mm) ühendamisel
otse siseseadme külge kinnitatud äravoolutoruga, nagu
sisseehitatud torustiku puhul, kasutage liitmikuna mis tahes
müügilolevat äravoolumuhvi (siseläbimõõt 16 mm).
φ16

•

Äravooluvoolik
kuulub
siseseadme
tarnekomplekti

liitmik (siseläbimõõt polüvinüültoru
16 mm)
(läbimõõt 16 mm)
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JUHTMESTIK
OLULINE:

Siseseadme
klemmiplokk

* Tabelis esitatud arvud on vaid informatiivse tähendusega. Neid peab kontrollima ja valima, et need vastaksid
kohalike ja riiklike õigusaktide nõuetele. Need sõltuvad ka paigaldise tüübist ja kasutatud juhtmetest.
** Pingevahemik peab sobima seadme andmesildil esitatud andmetega.
Mudel

Välisseadme
klemmiplokk

Ühendusjuhe

1

1

2

2

3

3

Pingevahemik**

L
N

Toitejuhe
Kõik poolused peavad
olema toitevõrgust
lahti ühendatud ja
kontaktide vahe peab
olema vähemalt 3 mm.

•
•
•
•
•
•
•

Elektritoide

N / L2
Sulavkaitse/ Pealüliti L / L1
kaitselüliti

Siseseade (FTXC)

20/25/35C 50/60/71C

Välisseade (RXC)

20/25/35C 50/60/71C
220–240 V / ~ / 50 Hz +

Toitejuhtme suurus*
Juhtmete arv

2

mm

1,5
3

2,5
3

Ühendusjuhtme suurus*
Juhtmete arv

mm2

1,5
4

1,5
4

A

16

16

Soovituslik sulavkaitsme/kaitselüliti
klass**

Kõik juhtmed peavad olema korralikult kinnitatud.
Veenduge, et juhe ei puudutaks külmaaine torusid, kompressorit ega ühtki liikuvat osa.
Siseseadme ja välisseadme vaheline ühendusjuhe tuleb kinnitada, kasutades selleks ette nähtud juhtmekinnitust.
Toitejuhe peab olema samaväärne H07RN-F-ga, mis on miinimumnõue.
Veenduge, et klemmühendustele ega juhtmetele ei avaldataks välist survet.
Veenduge, et kõik kaaned on korralikult kinnitatud ega oleks paokil.
Kasutage juhtmete ühendamiseks toiteallika klemmiga ümmargust klemmi. Ühendage juhtmed vastavalt märgistusele klemmiplokil.
(Vaadake elektriskeemi seadme küljes).
Paigaldage isolatsioonihülss

Ümmargune klemm

•
•
•
•

Elektrijuhe

Klemmikruvide pingutamiseks kasutage sobivat kruvikeerajat. Vale kruvikeeraja kasutamine võib kruvipead kahjustada.
Liigne pingutamine võib klemmikruvisid kahjustada.
Ärge ühendage erineva ristlõike pindalaga juhet sama klemmiga.
Hoidke juhtmestikku hästi organiseerituna. Veenduge, et juhtmestik ei jääks teistele osadele ega klemmikarbi kattele ette.
Ühendage mõlemale poole sama
ristlõike pindalaga juhtmed.

Ärge ühendage samale poole sama
ristlõike pindalaga juhtmeid.

Ärge ühendage erineva ristlõike
pindalaga juhtmeid.
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VÄLISSEADME PAIGALDAMINE
•
•

Kui välisseadme sissetõmbe- või väljapuhkeõhu liikumisteel on sein või mõni muu takistus, järgige allolevaid paigaldusjuhiseid.
Mis tahes allpool esitatud paigaldusmustri puhul peaks seina kõrgus väljapuhkeküljel olema 1200 mm või vähem.
RXC20/25/35
Ühelt poolt seina poole
Rohkem kui 50

Kahelt poolt seina poole

Rohkem kui 100
Rohkem
kui 100

1200 või
vähem

Kolmelt poolt seina poole

Rohkem
kui 150

Rohkem
kui 50

Rohkem kui 150

Rohkem
kui 50

Külgvaade

Rohkem kui 300

Rohkem
kui 50

Pealtvaade

Pealtvaade

RXC50/60/71
Ühelt poolt seina poole
Rohkem kui 100

Kahelt poolt seina poole

Rohkem kui 350
Rohkem
kui 100

1200 või
vähem

Rohkem kui 100

Rohkem
kui 350
Rohkem
kui 50

Rohkem
kui 50

Rohkem
kui 50
Külgvaade

Kolmelt poolt seina poole

Pealtvaade

Rohkem kui 350

Pealtvaade

Kõikide mõõtmete ühik on mm

ÄRAVOOL
Äravool (Ainult soojuspumbaseade)
1) Kasutage äravooluks äravoolupesa.
2) Kui äravooluava on kaetud paigaldusaluse või põrandapinnaga,
asetage välisseadme jalgade alla täiendavalt vähemalt 30 mm (1–3 /
16 ”) kõrgused kõrgendused.
3) Külmades kohtades ärge kasutage välisseadmes äravooluvoolikut.
(Vastasel juhul võib äravooluvesi külmuda, mis halvendab
kütteomadusi.)

Äravooluvee ava
Alusraam
Äravooluava
Voolik (saadaval kaubandusvõrgus, siseläbimõõt 5/8”(16 mm))

TORU OTSA LAIENDAMINE
1) Lõigake toru ots torulõikuriga.
2) Eemaldage kraat nii, et lõikepind oleks allapoole, et vältida laastude
sattumist torusse.
3) Pange muhvmutter toru külge.
4) Laiendage toru ots.
5) Kontrollige, et otsalaiendus oleks korralikult tehtud.
HOIATUS
•
•
•
•
•

Ärge kasutage otsalaiendusega osas mineraalõli.
Vältige mineraalõli sattumist süsteemi, kuna see vähendaks seadmete kasutusiga.
Ärge kunagi kasutage torusid, mida on varem teistes paigaldistes kasutatud.
Kasutage ainult koos seadmega tarnitud osi.
Ärge kunagi paigaldage sellesse seadmesse kuivatit, et kindlustada selle
kasutusiga.
• Kuivatav materjal võib lahustuda ja süsteemi kahjustada.
• Mittetäielik otsalaiendus võib põhjustada külmaaine lekke.

(Lõigake täpselt
õige nurga all.)

Eemaldage kraat.
Otsalaiendus

Paigaldage täpselt allpool näidatud asendisse.
A
Värv

A (mm)
tööriist
Toru suurus, Otsalaienduse
R32/R410A jaoks Tavapärane otsalaienduse tööriist
mm (tolli)
tüüp (jäik Tiibmutri tüüp
Siduri tüüp Siduritüüp)
(Imperial tüüp)
6,4 (1/4”)
0-0,5
1,0-1,5
1,5-2,0
9,5 (3/8”)
0-0,5
1,0-1,5
1,5-2,0
12,7 (1/2”)
0-0,5
1,0-1,5
2,0-2,5
15,9 (5/8”)
0-0,5
1,0-1,5
2,0-2,5
19,1 (3/4”)
0-0,5
1,0-1,5
2,0-2,5

Otsalaienduse sisepind
peab olema veatu

Kontrollige
Toru ots peab olema laiendatud
ühtlaselt ja moodustama täiusliku ringi.
Veenduge, et paigaldatud on muhvmutter.

ETTEVAATUST
Ärge kasutage liitmikke, mida on juba kord kasutatud.
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KÜLMAAINE TORUSTIK
ETTEVAATUST

1) Kasutage põhiseadme külge kinnitatud muhvmutrit. (Muhvmutri vananemisest tingitud pragunemise vältimiseks.)
2) Gaasilekete vältimiseks kandke külmutusõli ainult otsalaienduse sisepinnale. (R32 jaoks kasutage jahutusõli.)
3) Muhvmutrite pingutamisel kasutage piirmomendimutrivõtmeid, et vältida muhvmutrite kahjustumist ja gaasilekkeid.
Joondage mõlema otsalaienduse keskpunktid ja pingutage muhvmutreid 3 või 4 pööret käsitsi. Seejärel pingutage need
piirmomendimutrivõtmega lõpuni.
[Pinguldage]

[Lisage õli]

Piirmomendimutrivõti

Kandke otsalaienduse sisepinnale jahutusõli.
Ärge kandke jahutusõli välispinnale.
Muhvmutter

Mutrivõti
Toruühendus

Liigse pöördemomendiga pingutamise vältimiseks
ärge kandke jahutusõli muhvmutrile.

Muhvmutter

1. Ettevaatusabinõud torude käsitsemisel
1) Kaitske toru avatud otsa tolmu ja niiskuse eest.
2) Kõik torupainutused peaksid olema võimalikult lauged.
Painutamiseks kasutage torupainutajat.
2. Vase ja soojusisolatsioonimaterjalide valik
Kaubandusvõrgust ostetud vasktorude ja liitmike kasutamisel järgige järgmist:
1) Isolatsioonimaterjal: polüetüleenvaht
Soojusülekande kiirus: 0,041 kuni 0,052 W/mK (0,035 kuni 0,045 kcal/
(mh •˚C)
Gaasilise külmaaine toru pinnatemperatuur ulatub max 110 ˚C-ni.
Valige sellele temperatuurile vastupidavad soojusisolatsioonimaterjalid.

Toru suurus, mm (tolli)

Pöördemoment, Nm/(ft-lb)

6,4 (1/4")

18 (13,3)

9,5 (3/8")

42 (31,0)

12,7 (1/2")

55 (40,6)

15,9 (5/8")

65 (48,0)

19,1 (3/4")

78 (57,6)

Seinale

Paigaldage
kindlasti kork.
Vihm

Kui otsalaienduse korki pole
saadaval, katke otsalaiendus,
et kaitsta toru mustuse ja
vee eest.

2) Isoleerige kindlasti nii gaasi- kui ka vedeliktorustik ja kindlustage allesitatud mõõtmetega isolatsioon.
Torustiku suurus, mm (tolli) Minimaalne painderaadius
6,4 (1/4")

30 mm või rohkem

9,5 (3/8")

30 mm või rohkem

12,7 (1/2")

40mm või rohkem

15,9 (5/8")

50 mm või rohkem

19,1 (3/4")

50 mm või rohkem

Torustiku paksus
0,8 mm
(C1220T-O)
1,0 mm
(C1220T-O)

Soojusisolatsiooni suurus

Soojusisolatsiooni paksus

S.D. 8–10 mm

Seadmetevaheline juhe
Gaasitoru
Vedelikutoru

S.D. 12–15mm
S.D. 14–16 mm

min 10 mm

S.D. 16–20 mm
S.D. 20–24 mm

Gaasitoru isolatsioon

Vedelikutoru isolatsioon

Viimistlusteip

Äravooluvoolik

MÄRKUS
Seadme maksimaalset töörõhku EI TOHI ületada (vt „max lubatud rõhk” seadme andmeplaadil).

ÕHU EEMALDAMINE TORUSTIKUST JA GAASILEKKE KONTROLLIMINE
•

Kui torustik on paigaldatud, on vaja õhk süsteemist eemaldada ja kontrollida, et ei esineks gaasilekkeid
HOIATUS
1)
2)
3)
4)

•
•
•

Ärge segage külmaainekontuuri muid aineid kui ettenähtud külmaaine (R32).
Kui esineb külmaaine lekkeid, tuulutage ruumi nii kiiresti kui võimalik.
R32, nagu ka muud külmaained, tuleb alati kokku koguda ja mitte kunagi lasta otse keskkonda.
Kasutage ainult R32 jaoks mõeldud vaakumpumpa. Sama vaakumpumba kasutamine erinevate külmaainete jaoks võib
vaakumpumpa või seadet kahjustada.

Kui kasutate täiendavat külmaainet, eemaldage õhk vaakumpumba abil külmaaine torudest ja
siseseadmest, seejärel lisage täiendav külmaaine.
Sulgeklapi varda pööramiseks kasutage kuuskantvõtit (4 mm).
Kõik külmaaine toruühendused tuleb pingutada piirmomendimutrivõtmega ettenähtud
pöördmomendini.

Manovaakummeeter Rõhumõõtja
Mõõtemanomeeter
Alarõhuklapp
Täitevoolikud

Ülerõhuklapp

Klapikorgid Vedeliku
sulgeventiil

Gaasi sulgeventiil
Vaakumpump Hooldusava
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1) Ühendage täitevooliku projektsioonikülg (mis tuleb mõõtemanomeetrist) gaasi sulgeventiili hooldusavasse.
2) Avage täielikult mõõtemanomeetri madalrõhuklapp (Lo) ja sulgege täielikult selle kõrgsurveklapp (Hi).
(Kõrgsurveklapp ei vaja hiljem tööd.)
3) Teostage vaakumpumpamine ja veenduge, et manovaakummeetri näit on - 0,1 MPa (- 760 mmHg)*1.
4) Sulgege mõõtemanomeetri alarõhuklapp (Lo) ja peatage vaakumpump. (Hoidke seadet mõni minut selles olekus, veendumaks, et manovaakummeetri seier
ei liiguks tagasi.)*2.
5) Eemaldage vedeliku sulgeventiili ja gaasi sulgeventiili katted.
6) Keerake vedeliku sulgeventiili varras ventiili avamiseks kuuskantvõtmega 90 kraadi vastupäeva.
Sulgege see 5 sekundi pärast ja kontrollige, et ei esineks gaasilekkeid. Kontrollige seebiveega, et siseseadme muhvotsa, välisseadme muhvotsa ega
ventiilivarraste juures ei esineks lekkeid. Pärast kontrolli lõppu pühkige kogu seebivesi ära.
7) Ühendage täitevoolik gaasi sulgeventiili hooldusava juurest lahti, seejärel avage vedeliku ja gaasi sulgventiilid täielikult.
(Ärge proovige ventiilivarrast keerata üle selle piirasendi.)
8) Pingutage vedeliku ja gaasi sulgeventiilide korgid ja hooldusava korgid piirmomendimutrivõtmega ettenähtud pöördemomentideni.

1. Toru pikkus võrreldes vaakumpumba tööajaga

*

Toru pikkus
Tööaeg

Kuni 15 meetrit
Mitte vähem kui 10 min.

Rohkem kui 15 meetrit
Mitte vähem kui 15 min.

2. Kui manovaakummeetri osuti liigub tagasi, võib külmaaines olla vett või mõni toruliitmik võib olla lahti.
Kontrollige kõiki toruliiteid ja pingutage mutreid vastavalt vajadusele, seejärel korrake samme 2) kuni 4).

*

„PUMP DOWN“ PROTSEDUUR
Keskkonna kaitsmiseks teostage seadme ümberpaigutamisel või kasutuselt kõvaldamisel
kindlasti „pump down“ potseduur.
1) Eemaldage vedeliku sulgeventiililt ja gaasi sulgeventiililt korgid.
2) Käitage seadet sundjahutuse režiimis.
3) Viie kuni kümne minuti pärast sulgege vedeliku sulgeventiil kuuskantvõtmega.
4) Kahe kuni kolme minuti pärast sulgege gaasi sulgeventiil ja lõpetage sundjahutus
Sundjahutus
 Siseseadme toitelüliti kasutamine
Vajutage siseseadme toitelülitile vähemalt 5 sekundi jooksul. (Seade käivitub.)
• Sundjahutus lõpeb automaatselt umbes 15 minuti möödumisel.
Töö peatamiseks vajutage siseseadme toitenuppu.

Kuuskantvõti
Sulge
Vedeliku sulgeventiil
Gaasi sulgeventiil
Hooldusava

Klapi kaas

ETTEVAATUST
Pärast vedeliku sulgeventiili sulgemist sulgege 3 minuti jooksul gaasi sulgeventiil, seejärel lõpetage sundjahutus.
„Pump-down“ protseduuri läbiviimiseks
OHT: PLAHVATUSOHT
Pump down - külmaaine leke. Kui tahate süsteemi süsteemi „pump down“ abil tühjaks pumbata ja külmakontuuris esineb leke:
• EI TOHI kasutada seadme automaatset „pump-down“ funktsiooni, millega saab külmaaine süsteemist välisseadmesse koguda.
Võimalik tagajärg: Kompressori iseeneslik põlemine ja plahvatus töötavasse kompressorisse sattuva õhu toimel.
• Kasutage eraldi kokkukogumissüsteemi, et seadme komprssor EI pea töötama.
MÄRKUS
„Pump-down“ protseduuri ajal peatage kompressor enne külmaaine torustikust eemaldamist. Kui kompressor töötab endiselt ja
sulgeventiil on „pump down“ protseduuri ajal avatud, imetakse süsteemi õhku. Ebanormaalse rõhu tõttu külmaainekontuuris võib
esineda kompressori rike või süsteemi kahjustused.
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JUHTMESTIK
HOIATUS
•
•
•
•
•
•
•

Ärge kasutage hargnevaid juhtmeid, pikendusjuhtmeid ega tähtühendusega juhtmeid, sest need võivad põhjustada ülekuumenemist,
elektrilööki või tulekahju.
Ärge kasutage toote sees kaubandusvõrgust ostetud elektrilisi osi. (Ärge tekitaga klemmiplokist haruühendust äravoolupumba vms
jaoks.) See võib põhjustada elektrilöögi või tulekahju.
Paigaldage kindlasti maandusrikkekaitse. (Selline, mis suudab hallata kõrgemaid harmoonikuid.)
(See seade kasutab inverterit. Seetõttu tuleb kaitselüliti talitlushäirete vältimiseks kasutada kõrgema harmoonikaga toimetulekuks
mõeldud maandusrikkekaitset.)
Kasutage kõiki pooluseid eraldavat kaitselülitit, mille kontaktpunkti vahede vahel on vähemalt 3 mm (1/8 tolli).
Juhtmete paigaldamisel jälgige, et ei tõmmataks juhtmetest.
Ärge ühendage toitejuhet siseseadmega. See võib põhjustada elektrilöögi või tulekahju.
Ärge lülitage kaitselülitit sisse enne, kui kõik tööd on lõpule viidud.
1) Eemaldage isolatsioon juhtme küljest (20 mm).
2) Ühendage sise- ja välisseadmete vahelised juhtmed vahel nii, et klemmide numbrid ühtiksid. Pingutage klemmikruvid kindlalt. Kruvide
pingutamiseks on soovitatav kasutada lapikut kruvikeerajat.
Kruvid on pakitud klemmiplokiga.
Kinnitage juhtmed kindlalt
klemmikruvidega.
Neljasooneline seadmetevaheline
juhe 60245 IEC 57 H07RN-F

Siseseade

1 2 3

1
2
3

L N

Kolmesooneline
toitejuhe 60245 IEC 57
H07RN-F
Kaitselüliti Maandusrikkekaitse Elektritoide 50 Hz
220–240 V

Kinnitage
juhtmed kindlalt
RXC20/25/35*
klemmikruvidega. Maandus
RXC50/60/71*
Toiteallika
klemmiplokk
1

2

L
N

16A
16A

3

Juhtige juhtmed nii,
et hooldusava kaas ja
sulgventiili kate sobivad
kindlalt oma kohale.

ERILISED OHUTUSNÕUDED R32-GA SEADME KASUTAMISEL
R32 täitekogus, kg
7,5 m torustiku jaoks

Minimaalne põrandapind, Xm2
(põhineb 7,5 m torustikul)

R32 täitekogus, kg max
lubatud torupikkusele*

Minimaalne põrandapind, Xm2
(põhineb max lubatud põrandapinnal*)

FTXC20C - RXC20C

0,55

0,29

0,76

0,55

FTXC25C - RXC25C

0,55

0,29

0,76

0,55

FTXC35C - RXC35C

0,75

0,54

0,96

0,88

FTXC50C - RXC50C

1,00

0,95

1,38

1,82

FTXC60C - RXC60C

1,10

1,15

1,48

2,10

FTXC71C - RXC71C

1,15

1,26

1,53

2,24

Mudelid

*
*

Arvutamisel on kasutatud paigalduskõrgust 1,8 m
Max lubatud pikkus (L),m järgmise jaoks:FTXC20/25/35C - RXC20/25/35C : 20
FTXC50/60/71C - RXC50/60/71C : 30

• T orude paigaldamine peab olema minimaalne ja torustik peab olema kaitstud füüsiliste kahjustuste eest ning neid ei tohi paigaldada
ventileerimata ruumi.
• Korduvkasutatavad mehaanilised liitmikud ja muhvühendused peavad olema hoolduse jaoks juurdepääsetavad.
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HOIATUS
Enne paigaldamist veenduge, et süttimisoht oleks minimaalne, ja vältige tööd kinnises ruumis.
Piisava ventilatsiooni tagamiseks avage aknad või uksed.

• Muhvühenduste taaskasutamisel siseruumides, tuleb otsalaiendusega osa uuesti teha.
• Vältige kliimaseadme paigaldamist kohta, kus see puutub kokku pidevalt töötava lahtise leegiga (näiteks töötavate elektrisoojenditega).
• Kõigil inimestel, kes on seotud külmaainekontuuri kallal töötamise või selle lahtivõtmisega, peab olema tööstusharu akrediteeritud
hindamisasutuse väljastatud kehtiv sertifikaat, mis kinnitab nende pädevust külmaaine ohutuks käitlemiseks vastavalt valdkonnas heakskiidetud
hindamisspetsifikatsioonile.
• Külmaaine esinemise kontrollimine
Enne töö alustamist ja selle ajal kontrollitakse ala sobiva külmaainedetektoriga, et tagada tehniku teadlikkus potentsiaalselt tuleohtlikust
keskkonnast. Veenduge, et kasutatav lekketuvastusseade sobib kasutamiseks tuleohtlike külmaainete jaoks, st ei tekita sädemeid, on piisavalt
isoleeritud või oma olemuselt ohutu.
• Tulekustuti olemasolu
Kui külmutusseadmete või sellega seotud osade kallal tehakse töid, mille käigus tekib kuumus, peavad käepärast olema sobivad
tulekustutusvahendid. Täitmispiirkonna kõrval peab olema kuivpulber või CO2-tulekustuti.
• Puuduvad süttimisallikad
Kõik võimalikud süüteallikad, sealhulgas sigarettide suitsetamine, peaksid olema piisavalt kaugelt kohast, kus toimuvad paigaldus-, remondi-,
eemaldus- ja või kasutuselt kõrvaldamise tööd, mille käigus võib ümbritsevasse ruumi eralduda tuleohtlikku külmaainet. Paigaldatud peavad
olema sildid „Suitsetamine keelatud”.
• Paigaldiste suhtes kohaldatakse järgmisi kontrolle:
– seadmete märgistused on jätkuvalt nähtavad ja loetavad. Loetamatud märgistused ja sildid tuleb parandada;
– külmaaine toru või komponendid on paigaldatud kohta, kus neid tõenäoliselt ei mõjuta ükski aine, mis võib külmaainet sisaldavaid
komponente söövitada, välja arvatud juhul, kui komponendid on valmistatud materjalidest, mis on oma olemuselt korrosioonikindlad või
on nõuetekohaselt korrosiooni eest kaitstud.
• Esialgsed ohutuskontrollid peavad sisaldama
– et kondensaatorid oleksid tühjendatud, seda tuleb teha ohutult, et vältida sädemete tekkimise võimalust
– süsteemi täitmisel, läbipuhumisel või sellest külmaaine kokkukogumisel ei tohi süsteem olla kokkupuutes pingestatud elektriliste
komponentide ega juhtmestikuga;
• Kasutage remontimiseks oma olemuselt ohutuid komponente
Ärge rakendage vooluahelale püsivaid induktiivseid ega mahtuvuslikke koormusi, kui ei ole tagatud, et need ei ületa kasutatava seadme lubatud
pinget ja voolu.
Asendage komponendid ainult tootja määratud osadega.
• Lekketuvastusmeetodid
Veenduge, et detektor ei oleks potentsiaalne süüteallikas (näiteks halogeniidpõleti) ja sobib kasutatava külmaaine jaoks. Lekketuvastusseade peab
olema seadistatud külmaaine kindlale LFL-protsendile (madalaim süttimisohtlik kontsentratsioon – R32 puhul on LFL 13%), olema kalibreeritud
kasutatava külmaaine jaoks ja kinnitatud peab olema sobiv gaasiprotsent (maksimaalselt 25%).
Lekketuvastusvedelikud sobivad kasutamiseks enamiku külmaainetega, kuid kloori sisaldavate detergentide kasutamist tuleb vältida, kuna kloor
võib külmaainetega reageerida ja vasest torustikku korrodeerida. Lekke kahtluse korral eemaldatakse/kustutatakse kõik lahtised leegid. Kui leitakse
külmaaine lekkekoht, mis vajab kõvajoodisega jootmist, tuleb kogu külmaaine süsteemist kokku koguda või sulgeklappide abil lekkest kaugel
asuvasse süsteemi ossa isoleerida. Süsteem tuleb nii enne kõvajoodisega jootmist kui selle ajal hapnikuvaba lämmastikuga (OFN) läbi puhuda.
• Eemaldamine ja tühjendamine
Kui remondi ajal või muul otstarbel tuleb siseneda külmaainekontuuri, tuleb kasutada tavapäraseid protseduure. Siiski on oluline järgida parimaid
tavasid, kuna arvesse tuleb võtta tuleohtlikkust. Järgitakse järgmist töökäiku:
• eemaldage külmaaine;
• puhuge kontuur inertse gaasiga läbi;
• tühjendage;
• puhuge uuesti inertse gaasiga läbi;
• avage kontuur lõikamise või jootmise teel.
Süsteemis olev külmaaine tuleb kokku koguda nõuetekohastesse kogumisballoonidesse. Seade tuleb ohutuse tagamiseks hapnikuvaba
lämmastikuga läbi puhuda. Seda protsessi võib olla vaja mitu korda korrata.
Selle töö jaoks ei tohi kasutada suruõhku ega hapnikku. Läbipuhumisel lõhutakse hapnikuvaba lämmastikuga süsteemi vaakum ja jätkatakse
sellega täitmist kuni töörõhu saavutamiseni, seejärel õhutatakse hapnikuvaba lämmastik atmosfääri ja süsteem tõmmatakse lõpuks vaakumisse.
13

EESTI

Seda protsessi korratakse seni, kuni süsteemis pole enam külmaainet. Pärast viimase hapnikuvaba lämmastiku täitekoguse kasutamist,
ventileeritakse süsteem töö võimaldamiseks atmosfäärirõhuni. See toiming on torude kõvajoodisega jootmiseks äärmiselt oluline. Veenduge, et
vaakumpumba väljalaskeava ei oleks ühegi süüteallika lähedal ja tagatud oleks ventilatsioon.
• Märgistamine
See seade tuleb märgistada kirjaga „kasutuselt kõrvaldatud ja külmaainest tühjendatud“. Sildile tuleb lisada kuupäev ja allkiri. Veenduge, et
seadmel on sildid, mis näitavad, et seade sisaldab tuleohtlikku külmaainet.
• Täitmisprotseduurid
Lisaks tavapärastele täitmisprotseduuridele, tuleb täita järgmisi nõudeid.
– Veenduge, et täitmisseadmete kasutamisel erinevad külmaained ei saastuks. Voolikud peavad olema võimalikult lühikesed, et minimeerida
nendes sisalduva külmaaine kogust.
– Balloone hoitakse püstises asendis.
– Enne süsteemi täitmist külmaainega veenduge, et külmutussüsteem oleks maandatud.
– Täitmise lõpetamisel märgistage süsteem (kui seda pole juba tehtud).
– Peab olema eriti ettevaatlik, et külmutussüsteemi üle ei täidetaks.
Enne süsteemi taastäitmist, tuleb seda kontrollida hapnikuvaba lämmastikuga. Pärast täitmise lõpetamist ja enne süsteemi kasutuselevõttu tuleb
läbi viia lekketest. Enne paigalduskohast lahkumist tuleb lekketest veel kord läbi viia.
Kasutuselt kõrvaldamine
Enne selle protseduuri läbiviimist on oluline, et tehnik oleks seadmete ja nende detailidega täielikult kursis. Hea tava on, et kogu külmaaine
kogutakse ohutult kokku. Enne ülesandega alustamist võetakse õli- ja külmaaine proov, juhul kui enne kokkukogutud külmaaine taaskasutamist
on vaja analüüse teostada. Enne ülesande alustamist on oluline, et olemas oleks elektritoide.
a) Tutvuge seadmete ja nende tööga.
b) Isoleerige süsteem elektriliselt.
c) Enne protseduuri alustamist, kindlustage et
• külmaaine balloonide käsitsemiseks on vajaduse korral saadaval mehaanilised seadmed;
• kõik isikukaitsevahendid on olemas ja neid kasutatakse õigesti;
• pädev isik jälgib pidevalt kokkukogumisprotsessi;
• kokkukogumisseadmed ja balloonid vastavad asjakohastele standarditele.
d) Kasutage võimalusel külmaaine süsteemis „pump down“ protseduuri.
e) Kui vaakumi tekitamine pole võimalik, paigaldage ressiiver, et külmaainet saaks süsteemi erinevatest osadest eemaldada.
f) Enne kokkukogumist veenduge, et balloon askuks kaalul.
g) Käivitage kokkukogumisseade ja töötage vastavalt tootja juhistele.
h) Ärge täitke balloone üle. (Vedeliku täitekogus ei ületa 80 mahuprotsenti).
i) Ärge ületage ballooni maksimaalset töörõhku isegi ajutiselt.
j) Kui balloonid on õigesti täidetud ja protsess lõpule viidud, veenduge, et balloonid ja seadmed eemaldataks koheselt töökohast ja et kõik
seadme sulgeklapid oleksid suletud.
k) Kokkukogutud külmaainega ei tohi täita teist külmutussüsteemi enne, kui see on puhastatud ja kontrollitud.
Kokkukogumine
Külmaaine eemaldamisel süsteemist kas hooldustöödeks või kasutuselt kõrvaldamiseks on soovitatav, et kõik külmaained eemaldataks ohutult.
Külmaaine balloonidesse kandmisel veenduge, et kasutataks ainult sobivaid külmaaine kokkukogumisballoone. Veenduge, et saadaval oleks kogu
süsteemi täitekoguse hoidmiseks vajalik arv balloone. Kõik kasutatavad balloonid on mõeldud külmaaine kokkukogumiseks ja vastava külmaaine
jaoks märgistatud (st need on mõeldud spetsiaalselt külmaaine kokkukogumiseks). Balloonidel peab olema heas töökorras kaitseklapp ja sellega
seotud sulgeventiilid. Tühjad kokkukogumisballoonid tühjendatakse ja võimalusel jahutatakse enne taaskasutamist.
Kokkukogumisseadmed peavad olema heas töökorras, käepärast peavad olema nende kohta käivad juhised ja need peavad olema sobivad
tuleohtlike külmaainete kokkukogumiseks. Lisaks peab olema käepärast heas töökorras kalibreeritud kaalude komplekt. Voolikutel peavad olema
lekkevabad lahtiühendatavad liitmikud ja need peavad olema heas seisukorras. Enne kokkukogumisseadme kasutamist kontrollige, et see oleks
piisavas töökorras, korralikult hooldatud ja et kõik sellega seotud elektrilised komponendid oleksid isoleeritud, et vältida süttimist külmaaine
eraldumise korral. Kahtluse korral pöörduge tootja poole.
Kokkukogutud külmaaine tagastatakse õiges kokkukogumisballoonis külmaaine tarnijale ja koostatakse vastav jäätmete üleandmise leht. Ärge
segage erinevaid külmaaineid kokkukogumisseadmes ja kindlasti mitte balloonides.
Kompressorite või kompressoriõlide eemaldamiseks veenduge, et need oleks tühjendatud vastuvõetava tasemeni, veendumaks, et tuleohtlik
külmaaine ei jää määrdeainesse. Tühjendusprotsess tuleb läbi viia enne kompressori tagastamist tarnijatele. Selle protsessi kiirendamiseks
kasutatakse ainult kompressori kere elektrikütet. Kui süsteemist eemaldatakse õli, tuleb seda teha ohutult.
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KASUTUSELEVÕTT
1. KONTROLL-LEHT ENNE KÄIKUANDMIST

Süsteemi EI TOHI kasutada enne, kui järgmised asjad on korras:
Siseseade on korralikult paigaldatud.
Välisseade on korralikult paigaldatud.
Süsteem on korralikult maandatud ja maandusklemm on kinni keeratud.
Sulavkaitsmed või lokaalsed kaitseseadmed on paigaldatud vastavalt käesolevale dokumendile ja neid EI ole
šunditud.
Toiteallika pinge vastab seadme andmesildil esitatud pingele.
Lülituskarbis ei esine ÜHTKI lahtist ühendust ega kahjustatud elektrikomponenti.
Sise- ega välisseadme sees ei esine ÜHTKI kahjustatud komponenti ega muljutud toru.
Ei esine külmaaine lekkeid.
Külmaaine torud (gaasiline ja vedel) on soojusisolatsiooniga.
Paigaldatud on õige suurusega torud ja torud on korralikult isoleeritud.
Välisseadme sulgeventiilid (gaasi ja vedeliku) on täielikult avatud.
Välisseadme ja siseseadme vahele on vastavalt käesolevale dokumendile ning kehtivatele õigusaktidele kohapeal
paigaldatud järgmised juhtmed.
Äravool
Veenduge, et äravool toimub probleemideta.
Võimalik tagajärg: kondenseerunud vesi võib tilkuda.
Kasutajaliidese signaalid jõuavad siseseadmeni.
Kindlaksmääratud juhtmeid kasutatakse ühendusjuhtme jaoks.

2. KONTROLL-LEHT KÄIKUANDMISE AJAL
Eemaldada õhk torustikust.
Teostada proovikäitamine.

MÄRGUTULED
Infrapunasignaali vastuvõtja
Kui infrapuna-kaugjuhtimispuldi töösignaal on edastatud,
reageerib
siseseadme
signaalivastuvõtja
signaali
vastuvõtmise kinnitamiseks järgmiselt.
Asendist ON asendisse OFF

1 pikk piiks

Asendist OFF asendisse ON
Pump down/sundjahutus sees

2 lühikest piiksu

Muud

1 lühike piiks

Soojuspumba seade
Tabelis on näidatud kliimaseadme LED-märgutuled
tavalise töötamise ja rikete korral. LED-märgutuled asuvad
kliimaseadme küljel.
Soojuspumbaüksused on varustatud automaatrežiimi
anduriga, mis tagab mõistliku toatemperatuuri, lülitudes
vastavalt kasutaja määratud temperatuurile automaatselt
kas jahutus- või kütterežiimile.

LED-MÄRGUTULED

Soojuspumba seadme LED-märgutuled

INFRAPUNAVASTUVÕTJA
EKRAAN SEES/VÄLJAS
TAIMER
TOITELÜLITI
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LED-märgutuled: Sojuspumbaseadme tavaline töö ja rikketingimused
Töörežiim
Roheline

Jahutusrežiim

Punane

Kütterežiim

Roheline

Automaatne režiim jahutusel

Punane

Automaatne režiim kütmisel

Roheline

Ventilaatorirežiim aktiivne

Roheline

Kuivatusrežiim aktiivne

Tuhm roheline / tuhm punane

Unerežiim aktiivne

Oranž

Taimer aktiivne

Punane

Sulatusrežiim

Roheline

Seadme viga
Vilgub

SEES

TÖÖVAHEMIK
Soojuspumba mudel
Mudel:
FTXC 20/25/35

RXC 20/25/35
KÜTE

50
46
43
40

VÄLISTEMP (°CWB)

VÄLISTEMP (°CDB)

JAHUTUS

30
20
10

20
18
10

0

-10
-15
0

14 15

19 20

SISETEMP (°CWB)

DB: kuivtermomeetriga

FTXC 50/60/71
50
46
43
40

10

15

20

SISETEMP (°CDB)

25 27 32

WB: märgtermomeetriga

RXC 50/60/71
JAHUTUS

KÜTE
20
18

30

VÄLISTEMP (°CWB)

VÄLISTEMP (°CDB)

Mudel:

-20

23 25

20
10
0
-10
-20
10

10

0

-10
-15

14 15

19 20

SISETEMP (°CWB)

23 25

DB: kuivtermomeetriga

-20

10

15

20

25 27 30

SISETEMP (°CDB)
WB: märgtermomeetriga
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HOOLDUS JA REMONTHOOLDUS
MÄRKUS
Seadet PEAB hooldama volitatud paigaldaja või
hooldustöötaja.
Soovitame hooldustöid teha vähemalt kord
aastas. Kehtivate õigusaktidega võivad siiski olla
kehtestatud lühemad hooldusvahemikud.
1. Ülevaade: Hooldus ja remonthooldus
Selles peatükis on esitatud teave järgmise kohta:
• Välisseadme iga-aastane hooldus
2. Ohutusmeetmed hoolduse teostamisel
OHT: ELEKTRILÖÖGI OHT

OHT: PÕLETUSOHT
MÄRKUS: Elektrostaatiliste elektrilahenduste
oht
Staatilise elektri elimineerimiseks ja trükkplaadi
kaitsmiseks puudutage enne hooldus- või
remonthooldustööde tegemist seadme metallosa.

HOIATUS
 Enne hooldus- või remonditööde alustamist
lülitage toitepaneelil olev kaitselüliti ALATI
välja, eemaldage sulavkaitsmed või avage
seadme kaitseseadmed.
 Ärge puudutage pingestatud osi 10 minutit
pärast toite väljalülitamist, sest esineb
kõrgepinge oht.
 Arvestage, et elektrikomponentide karbi
mõned osad on kuumad.
 VÄLTIGE elektrit juhtiva osa puudutamist.
 ÄRGE loputage seadet. See võib põhjustada
elektrilööke või tulekahju.

3. Välisseadme iga-aastase hoolduse kontrollnimekiri
Kontrollige vähemalt kord aastas järgmist:
• Välisseadme soojusvaheti.
Välisseadme soojusvaheti võib tolmu, mustuse, lehtede
jms tõttu ummistuda. Soojusvahetit on soovitatav
puhastada igal aastal. Kui soojusvaheti on blokeeritud,
võib rõhk selle tulemusel olla liiga madal või liiga kõrge
ja seetõttu väheneb seadme jõudlus.

KASUTUSELT KÕRVALDAMINE
MÄRKUS
Ärge püüdke süsteemi ise lahti võtta: süsteemi lahtivõtmine ning külmaaine, õli ja muude osade
käsitsemine PEAB vastama kehtivatele õigusaktidele. Seadmeid PEAB käitlema korduskasutamisele,
ringlussevõtule ja taaskasutamisele spetsialiseerunud jäätmekäitlusjaamas.
• Kui juhendi ja selle mis tahes keelde tõlgitud versiooni tõlgendamisel esineb vastuolusid, lähtutakse antud juhendi
ingliskeelsest versioonist.
• Tootja jätab endale õiguse ilma ette teatamata muuta mis tahes siin esitatud tehnilisi kirjeldusi ja kujundust.

Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium

P.O.Box 18674, Jebel Ali Free Zone, Dubai-UAE
E-post: info@daikinmea.com
Veebileht: www.daikinmea.com

Peakontor:
Umeda Center Bldg., 2-4-12, Nakazaki-Nishi,
Kita-ku, Osaka, 530-8323 Japan
Tokyo kontor:
JR Shinagawa East Bldg., 2-18-1, Konan,
Minato-ku, Tokyo, 108-0075 Japan
http://www.daikin.com/global/

Importija Türgis
Allianz Plaza-Kucukbakkalkoy Mah.Kayısdagi Cad.No:1 34750
Atasehir-ISTANBUL / TURKIYE

Lot 60334, Persiaran Bukit Rahman Putra 3,
Taman Perindustrian Bukit Rahman Putra,
47000 Sungai Buloh, Selangor Darul Ehsan,
Malaysia.

