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DAIKIN ROOM AIR -ILMASTOINTILAITE

ASENNUSOPAS

R32 SPLIT SERIES

MALLIT
FTXC20CV1B
FTXC25CV1B
FTXC35CV1B
FTXC50CV1B
FTXC60CV1B
FTXC71CV1B

Asennusopas R32 Split Series

RXC20CV1B
RXC25CV1B
RXC35CV1B
RXC50CV1B
RXC60CV1B
RXC71CV1B

Suomi

SUOMI

ASENNUSOPAS
VAROTOIMET

Lue oppaan varotoimet huolellisesti ennen kuin
käytät yksikköä.

Laite on täytetty R32-kylmäaineella.

• Tässä kuvatut varotoimet on luokiteltu joko VAROITUS- tai HUOMIO-tyyppisiksi.
Molemmat tyypit sisältävät tärkeitä turvallisuuteen liittyviä tietoja. Muista noudattaa aina kaikkia varotoimia.
• VAROITUS- ja HUOMIO-ilmoitusten merkitys

VAROITUS

Näiden ohjeiden noudattamatta jättäminen saattaa aiheuttaa vamman tai kuoleman.

HUOMIO

Näiden ohjeiden noudattamatta jättäminen saattaa aiheuttaa omaisuusvahingon tai vammoja,
jotka saattavat olosuhteista riippuen olla vakavia

• Tämän käyttöoppaan turvamerkinnöillä on seuraavat tarkoitukset:
Noudata ohjeita.

Muista tehdä maadoitus.

Älä koskaan yritä.

• Kun asennus on suoritettu, suorita koekäyttö vikojen tarkistamiseksi ja selitä asiakkaalle, kuinka ilmastointilaitetta käytetään
ja näytä se käyttöoppaan avulla.

VAROITUS
• Pyydä jälleenmyyjääsi tai pätevää henkilöä suorittamaan asennustyö.

Älä yritä asentaa ilmastointilaitetta itse. Virheellinen asennus voi aiheuttaa vesivuodon, sähköiskun tai tulipalon.

• T ätä laitetta ei ole tarkoitettu lapset mukaan lukien sellaisten henkilöiden käyttöön, joilla on rajoittuneet fyysiset, aistinvaraiset tai henkiset kyvyt tai
joilla ei ole käyttöosaamista, paitsi jos heitä on opettanut tai ohjannut laitteen käytössä tällaisten henkilöiden turvallisuudesta vastuussa oleva henkilö.
• Lapsia tulee valvoa, etteivät he leiki laitteella.
• Asenna ilmastointilaite tämän asennusoppaan ohjeiden mukaisesti.
Vääränlainen asennus saattaa aiheuttaa vuodon, sähköiskuja tai tulipalon.

• Varmista, että käytät vain määritettyjä lisävarusteita ja osia asennustyössä.

Jos määritettyjä osia ei käytetä, seurauksena saattaa olla yksikön putoaminen, vuotoja, sähköiskuja tai tulipalo.

• Asenna ilmastointilaite perustalle, joka on riittävän tukeva ja kestää yksikön painon.
Liian heikko perusta voi aiheuttaa laitteiston putoamisen tai kaatumisen ja loukkaantumisen.

• Sähkötyöt on tehtävä paikallisten ja kansallisten säännösten sekä asennusoppaan ohjeiden mukaisesti.

Yksikön käyttö edellyttää erillistä, sille varattua virransyöttöpiiriä. Riittämätön virtapiirin kapasiteetti ja virheellinen asennustyö voivat aiheuttaa sähköiskuja tai tulipalon.

• Käytä erillistä virransyöttöpiiriä. Älä koskaan käytä syöttöpiiriä, joka on jaettu muiden laitteiden kanssa.
• Käytä sopivan pituista kaapelia.

Älä käytä liitettyjä johtoja tai jatkojohtoja, koska ne saattavat aiheuttaa ylikuumenemisen, sähköiskun tai tulipalon.

• Varmista, että kaikki johdot ovat turvallisesti asennettu määritettyjä johtoja käyttäen ja niin, että ulkoiset voimat eivät vaikuta liittimiin tai johtoihin.
Vääränlaiset liitännät tai johtojen kiinnitys voi aiheuttaa epänormaalia kuumentumista tai tulipalon.

• Kun virtalähteen johdotus ja sisä- ja ulkoyksikön väliset johdot kytketään, aseta johdot niin, että ohjausrasian kansi voidaan kiinnittää tukevasti.
Ohjausrasian kannen virheellinen asettaminen voi johtaa sähköiskuihin, tulipaloon tai liitäntöjen ylikuumenemiseen.

• Y
 hdys- ja virransyöttöjohdotuksen liitäntöjen tekemisen jälkeen muista asetella kaapelit niin, että ne eivät kohdista tarpeetonta voimaa
sähkölaitteiden kansiin tai paneeleihin. Asenna johtojen päälle suojukset.
Kesken jäänyt suojusten asennus saattaa aiheuttaa liitännän ylikuumenemisen, sähköiskuja tai tulipalon.

• Kun ilmastointilaitetta asennetaan tai siirretään, muista ilmata kylmäainepiiri, jotta siinä ei ole ilmaa. Käytä vain määritettyä kylmäainetta (R32).
Ilma tai muu vieras materiaali kylmäainepiirissä aiheuttaa epätavallista paineennousua, mikä voi aiheuttaa laitteistovaurioita ja jopa loukkaantumisen.

• Asennuskorkeuden lattiasta on oltava yli 2,3 m.
• Jos kylmäainekaasua pääsee vuotamaan asennuksen aikana, tuuleta alue välittömästi.
Jos kylmäainetta pääsee kosketuksiin tulen kanssa, voi muodostua myrkyllistä kaasua.

• Asennuksen jälkeen suorita tarkastus kylmäainekaasun vuotojen varalta.

Seurauksena voi olla myrkyllistä kaasua, jos kylmäainekaasua vuotaa huoneeseen ja se joutuu kosketuksiin tulenlähteen kanssa, kuten tuuletinlämmitin, hella tai keitin.

• Pysäytä poispumppauksen aikana kompressori ennen kuin poistat kylmäaineputkia.

Jos kompressori on yhä käynnissä ja sulkuventtiili on auki poispumppauksen aikana, ilmaa imeytyy sisään, kun kylmäaineputket poistetaan. Tämä aiheuttaa epätavallisen paineen
kylmäainekiertoon, mikä voi aiheuttaa laitteistovaurioita ja jopa loukkaantumisen.

• Asennuksen aikana kiinnitä kylmäaineputket tiukasti ennen kuin käytät kompressoria.

Jos kylmäaineputkia ei ole liitetty ja sulkuventtiili on auki, kun kompressori on käynnissä, ilmaa imeytyy sisään. Tämä aiheuttaa epätavallisen paineen kylmäainekiertoon, mikä voi
aiheuttaa laitteistovaurioita tai jopa loukkaantumisen.

• Muista maadoittaa ilmastointilaite.

Älä maadoita yksikköä vesijohtoputkeen, ukkosenjohdattimeen tai puhelimen maadoitusjohtoon. Virheellinen maadoitus voi aiheuttaa sähköiskuja.

• Muista asentaa vikavirtasuojakytkin. Jos vikavirtasuojakytkintä ei asenneta, seurauksena voi olla sähköiskuja tai tulipalo.

2

SUOMI

VAROITUS
•
•
•
•

Mikään sähköjohdoista ei saa koskettaa vesiputkistoa tai puhaltimien liikkuvia osia.
Varmista, että yksikkö on sammutettu ennen sen asentamista tai huoltamista.
Erota ilmastointilaite verkkovirrasta ennen sen huoltamista.
ÄLÄ irrota virtajohtoa, kun virta on kytkettynä.

Muutoin voi aiheutua vakavia sähköiskuja, jotka voivat sytyttää tulipalon.

• Pidä sisä- ja ulkoyksiköt, virtajohto ja tiedonsiirtojohdotus vähintään 1 m etäisyydellä televisioista ja radioista kuvahäiriöiden ja kohinan estämiseksi.
Sähkömagneettisten aaltojen tyypistä ja lähteestä riippuen kohinaa voi kuulua jopa yli 1 m etäisyydellä.

•
•
•
•
•

Älä käytä muita välineitä sulatuksen nopeuttamiseksi (jos soveltuu) tai puhdistamiseen kuin valmistajan suosittelemia.
Laitetta on säilytettävä paikassa, missä ei ole jatkuvasti käytössä olevia palolähteitä (esim. avoliekki, kaasulaite tai sähkölämmitin).
Älä puhkaise tai polta laitetta.
Muista, että kylmäaineet eivät ehkä tuoksu miltään.
Laite on asennettava ja sitä on käytettävä ja säilytettävä huoneessa, jonka pinta-ala on yli Xm2 (katso luku Erityiset varotoimet R32-yksikön osalta).

Jos pinta-alan ehto ei toteudu, huoneen on oltava hyvin tuuletettu.

• HUOMAUTUS: Valmistajalla voi olla muita sopivia esimerkkejä tai lisätietoa kylmäaineen hajusta.

HUOMIO
• Älä asenna ilmastointilaitetta paikkaan, jossa on tulenarkojen kaasujen vuotovaara.
Kaasuvuodon tapahtuessa ilmastointilaitteen lähelle kertyvät kaasut voivat aiheuttaa tulipalon.

• Asenna tyhjennysputki tyhjennystä varten ja eristä putki tiivistymisen estämiseksi asennusoppaan mukaan.
Väärin asennettu tyhjennysputki voi aiheuttaa veden vuotamisen sisälle ja johtaa omaisuusvahinkoihin.

• Kiristä laippamutteria määritettyyn momenttiin esimerkiksi momenttiavaimella.

Jos laippamutteri on liian tiukalla, se voi haljeta pitkässä käytössä, mikä aiheuttaa kylmäainevuodon.

• Älä lataa kylmäainetta liikaa.

Laitteen kylmäaine on valmiiksi ladattu tehtaalla. Liiallinen kylmäaineen määrä aiheuttaa kompressorin ylivirran tai vaurioitumisen.

• Varmista, että yksikön paneeli suljetaan huollon tai asennuksen jälkeen.
Kiinnittämättömät paneelit lisäävät yksikön tuottamaa melua.

• Terävät reunat ja rivat voivat aiheuttaa vammoja.
Vältä koskettamasta niihin.

• Ennen virransyötön katkaisemista aseta kaukosäätimen ON/OFF-kytkin OFF-asentoon, jotta yksikkö ei kytkeydy vahingossa päälle.
Muuten yksikön puhaltimet kytkeytyvät automaattisesti pyörimään, kun virta kytketään takaisin, jolloin huoltohenkilöstölle tai käyttäjälle aiheutuu vaara.

• Tee riittävät varotoimet sen varalta, että pienet eläimet eivät käytä ulkoyksikköä suojana. Tällaiset eläimet voivat sähköosiin koskiessaan aiheuttaa vikoja, savunmuodostusta tai tulipalon.
Neuvo asiakasta pitämään yksikön ympärillä oleva alue puhtaana.

• Kylmäainepiirin lämpötila nousee korkeaksi, pidä yksiköiden välinen johdotus irti lämpöeristämättömistä kupariputkista.
• Vain pätevät henkilöt voivat käsitellä, täyttää, poistaa ja hävittää kylmäaineen.

HUOMAUTUS

Jätteenkäsittelyvaatimukset
Ilmastointilaite on merkitty tällä symbolilla. Tämä tarkoittaa sitä, että sähköisiä ja elektronisia tuotteita ei saa laittaa lajittelemattoman talousjätteen joukkoon.
Älä yritä purkaa järjestelmää itse: tuotteen purkamisen sekä jäähdytysaineen, öljyn ja muiden osien käsittelyn voi suorittaa vain pätevä asentaja paikallisen ja
kansallisen lainsäädännön mukaisesti. Ilmastointilaitteet pitää käsitellä erikoistuneessa laitoksessa uutta käyttöä, kierrätystä ja talteenottoa varten.
Suojele ympäristöä ja ihmisten terveyttä varmistamalla, että tämä tuote hävitetään oikealla tavalla. Pyydä lisätietoja asentajalta tai paikallisilta viranomaisilta.
Kauko-ohjaimen paristot on poistettava ja hävitettävä erikseen lainsäädännön ja paikallisten määräysten mukaisesti.

TÄRKEÄÄ
Tärkeää tietoa käytettävästä kylmäaineesta

Tuote sisältää fluorattuja kasvihuonekaasuja.
Älä päästä kaasuja ilmakehään.
Kylmäaineen tyyppi: R32
675
GWP (1)-arvo:
(1)
GWP = suhteellinen lämmitysvaikutus
1 Täytä tiedot käyttämällä liukenematonta mustetta
 1 tuotteen kylmäaineen täyttömäärä tehtaalla,
 2 asennuksen yhteydessä lisätty kylmäainemäärä ja
	1 + 2 tuotteen mukana tulevaan kylmäainemäärän täyttötarraan.
Täytetty tarra on kiinnitettävä tuotteen täyttöliitännän läheisyyteen
(esimerkiksi huoltokannen sisäpuolelle).

Contains fluorinated greenhouse gases

R32

1 =

kg

2 =

kg

1 + 2 =

kg

GWP: 675

2

1

GWP × kg
1000

=

tCO2eq

a Tuotteen kylmäaineen täyttömäärä tehtaalla: ks. yksikön tyyppikilvestä d Kylmäaineen kokonaismäärän kasvihuonekaasupäästöt ilmaistuna
CO2-ekvivalenttitonneina
b Lisäkylmäainemäärä
e GWP = suhteellinen lämmitysvaikutus
c Kylmäaineen kokonaismäärä

HUOMAUTUS

Euroopassa järjestelmän kylmäaineen kokonaismäärän kasvihuonekaasupäästöjä (ilmaistaan CO2 -ekvivalenttitonneina) käytetään huoltovälien määritykseen.
Noudata sovellettavaa lainsäädäntöä.
Kaava, jolla kasvihuonekaasujen päästöt lasketaan:
Kylmäaineen GWP-arvo × kylmäaineen kokonaismäärä [kg] / 1000
2 Kiinnitä tarra ulkoyksikön sisäpuolelle. Sille on varattu paikka kytkentäkaaviotarrassa.
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LISÄVARUSTEET
A Kiinnityslevy

1

B Kaukosäätimen pidike

1

C AAA-kuivaparistot

2

D Langaton kaukosäädin

1

E Kaukosäätimen pidikkeen

2

F Raikastava titaani-apatiitti-suodatin

2

H Tyhjennystulppa

1

I Asennusohje

1

J Käyttöopas

1

kiinnitysruuvit M3 × 16L

1

G Tyhjennysholkki

* Vain lämpöpumppumallit

ASENNUSPAIKAN VALINTA
• Pyydä käyttäjän hyväksyntä ennen asennuspaikan valintaa.

Sisäyksikkö
Sisäyksikön tulisi olla paikassa, jossa:
• sisäyksikön asennuskuvissa määritetyt rajoitukset täytetään
• sekä tuloilmalla että poistoilmalla on selkeät reitit
• yksikkö ei ole suorassa auringonvalossa
• yksikkö ei ole lämmön- tai höyrynlähteen lähellä
• koneöljyhöyrynlähdettä ei ole lähellä (tämä voi lyhentää
sisäyksikön käyttöikää)
• huoneessa kiertää viileää (lämmintä) ilmaa
• yksikkö on etäällä elektronisella sytytyksellä toimivista
loistelampuista (invertteri- tai pikakäynnistystyyppi), koska ne
saattavat lyhentää kaukosäätimen käyttöetäisyyttä
• yksikkö on vähintään metrin päässä televisioista tai radioista
(yksikkö voi aiheuttaa häiriötä kuvaan tai ääneen).
• asenna laite suositeltuun korkeuteen (yli 2,3 m).
• Älä asenna yksikköä oviaukon kohdalle tai sen lähelle.
• Älä käytä mitään lämmityslaitetta liian lähellä ilmastointilaitetta
äläkä käytä laitetta tilassa, jossa on mineraaliöljyä tai
öljyhöyryjä, koska muovipaneeli voi sulaa tai muuttaa
muotoaan liian lämmön tai kemiallisen reaktion vaikutuksesta.
• Jos laitetta käytetään keittiössä, estä jauhojen pääsy laitteen
imupuolelle.
• Laite ei sovellu sellaiseen tehdaskäyttöön, jossa ilmassa on
leikkuuöljysumua tai rautajauhetta tai jos jännitteenvaihtelut
ovat suuria.
• Laitetta ei saa asentaa alueelle, jossa on rikkikaasua, kuten
kuumat lähteet tai öljynjalostamo.
• Varmista, että ulkoyksikön johtojen värit vastaavat sisäyksikön
liittimien merkintöjä.
• TÄRKEÄÄ : ÄLÄ ASENNA ILMASTOINTILAITETTA
PESUHUONEESEEN TAI KÄYTÄ SITÄ SIELLÄ.
Älä käytä virransyötössä kierrettyä parikaapelia. Laitteistoa ei
ole tarkoitettu käytettäväksi mahdollisesti räjähdysvaarallisessa
tilassa

Langaton kaukosäädin
• Älä altista kaukosäädintä suoralle auringonvalolle (se estää
signaalien vastaanoton sisäyksiköstä).
• Kytke huoneen kaikki loistelamput päälle, jos sellaisia on, ja
etsi paikka, jossa sisäyksikkö vastaanottaa kaukosäätimen
ohjaussignaalit oikein (7 metrin etäisyydeltä).

Ulkoyksikkö
Ulkoyksikön tulisi olla paikassa, jossa:
• ulkoyksikön asennuskuvissa määritetyt rajoitukset täytetään
• tyhjennysvesi ei aiheuta ongelmia
• sekä tuloilmalla että poistoilmalla on selkeät reitit
• yksikkö on vapaasti ilmassa mutta ei suoraan alttiina sateelle,
voimakkaalle tuulelle tai suoralle auringonvalolle
• ei ole vaaraa syttyvän kaasun vuodosta
• yksikkö ei ole suoraan alttiina suolalle, sulfidikaasuille tai
koneöljyhöyryä (nämä voivat lyhentää ulkoyksikön käyttöikää)
• käyntiääni tai lämmin tai kylmä ilmavirtaus ei aiheuta haittaa
naapureille
• yksikkö on vähintään kolmen metrin päässä lähimmästä
televisio- tai radioantennista
• sulkuventtiilistä tippuva kondenssivesi ei voi vaurioittaa mitään
käytön aikana.
HUOMIO
Kun ulkoyksikköä käytetään matalissa ulkolämpötiloissa, noudata
alla olevia ohjeita.
• Estä altistuminen tuulelle asentamalla ulkoyksikkö niin, että sen
imupuoli on kohti seinää.
• Älä koskaan asenna ulkoyksikköä siten, että imupuoli on
tuulelle alttiina.
• Estä tuulelle altistuminen asentamalla johdelevy ulkoyksikköön
ilman poistopuolelle.
• Runsaan lumentulon alueilla
on erittäin tärkeä valita
• Rakenna suuri katos.
asennuspaikka niin, ettei lumi
• Rakenna jalusta.
vaikuta yksikön toimintaan.
• Jos on todennäköistä, että
ulkoyksikön päälle kertyy lunta,
asenna lumisuojus.
• Sateisilla tai lumisilla alueilla
on suositeltavaa asentaa
kondenssivesialtaan lämmitin
Asenna yksikkö riittävän korkealle
maanpinnasta, jotta se ei hautaudu lumeen
jään kertymisen estämiseksi
pohjakehykseen.
HUOMIO
Älä asenna sisä- tai ulkoyksikköä yli 2000 m korkeuteen
merenpinnasta.
3

SUOMI

SISÄ-/ULKOYKSIKÖN ASENNUSKUVAT
55 mm tai enemmän katosta

Supistusliitos tulee asentaa
ulkona.

Tiivistä putkiaukon
rako kitillä.

Etulevy

Leikkaa lämpöeristeputki
sopivan mittaiseksi ja
kierrä sen ympärille
teippiä varmistaaksesi, että
eristysputken leikkauskohtaan
ei jää minkäänlaista rakoa.

vähintään 50 mm etäisyys
seinistä
(kummallakin puolella)
Ilmansuodattimet

Ruuvit (M4 x 12L)

Huoltoluukku

Raikastava titaani-apatiitti-suodatin (2)
Raikastava titaaniapatiitti-suodatin
Suodatinkehys

Huoltoluukku voidaan irrottaa.
 Avaustapa
1) Irrota huoltoluukun ruuvit.
2) Vedä luukku vinottain alas
nuolen suuntaan.
3) Vedä alas.

Kääri eristysputken ympärille
viimeistelyteippiä alhaalta ylös.

Ilmansuodatin

Kylmäaineputkisto on suojattava
mekaanisilta vaurioilta. Asenna
muovisuojus tai vastaava.

Kieleke
Jätä 300 mm työskentelytilaa katosta.

Sulkuventtiilin kansi

500 mm

Käytä jalkaruuveja, jos on vaara,
että yksikkö putoaa.

 Sulkuventtiilin kannen irrotus.
• Irrota kannen ruuvi.
• Irrota kansi liu'uttamalla sitä
alaspäin.
 Sulkuventtiilin kannen
kiinnitys.
• Aseta kannen yläosa
ulkoyksikköön.
• Kiristä ruuvit.

seinästä

Jätä tilaa putkistolle ja
sähkötöille.

RXC20/25/35
Putkiston sallittu enimmäispituus

RXC50/60/71

20 m

30 m
3m

Putkiston sallittu vähimmäispituus**
Putkiston sallittu enimmäiskorkeus

15 m

20 m
17 g/m

Lisää kylmäainetta tarvitaan, kun kylmäaineputkiston pituus on yli 7,5 m*
Kaasuputki

3/8 tuumaa (9,5 mm)

Nesteputki

1/2 tuumaa (12,7 mm)

1/4 tuumaa (6,4 mm)

* Muista lisätä oikea määrä ylimääräistä kylmäainetta.
Muuten seurauksena voi olla alentunut suorituskyky.
** Suositeltava lyhyin putkiston pituus on 3 m, jotta vältetään melu ulkoyksiköstä ja tärinä.
(Mekaanista melua ja tärinää voi ilmetä riippuen yksikön asennustavasta ja käyttöympäristöstä.)

4

SUOMI

SISÄYKSIKÖN ASENNUSOHJE
KIINNITYSLEVYN ASENNUS
• Kiinnityslevy on asennettava seinään, joka
kestää sisäyksikön painon.
1) Kiinnitä kiinnityslevy väliaikaisesti seinään,
varmista, että paneeli on täysin vaakasuorassa,
ja merkitse porauskohdat seinään.
2) Kiinnitä kiinnityslevy seinään ruuveilla.

Kiinnityslevyn suositellut kiinnityskohdat ja mitat
Kiinnityslevy
Kiinnityslevy on asennettava
seinään, joka kestää
sisäyksikön painon.

Kiinnityslevyn kiinnitysruuvi

SISÄYKSIKKÖ FTXC20/25/35/50
Käytä mittanauhaa kuvan
mukaisesti.
Aseta mittanauhan pää kohtaan 

Aseta vesivaaka näille kielekkeille.

116,5

241,6

117

241,6

 Suositeltavat kiinnityslevyn
kiinnityskohdat (kaikkiaan
seitsemän kohtaa)

Ø 65
46,4

46,4

Ø 65
49,5

170

50

770

170

49,5

Läpivientireikä
Ø 65mm
Tyhjennysletkun kohta
Yksikkö: mm

Kaikki mitat mm
SISÄYKSIKKÖ FTXC60/71
 Suositeltavat kiinnityslevyn kiinnityskohdat
Aseta vesivaaka näille kielekkeille.
(kaikkiaan seitsemän kohtaa)

Käytä mittanauhaa kuvan
mukaisesti.
Aseta mittanauhan pää kohtaan 

117

251,6

251,6

126,5

Ø 65

45,4

45,4

Ø 65

49,5

170

60
990

170

65,5

Läpivientireikä
Ø 65mm
Tyhjennysletkun kohta
Yksikkö: mm

Kaikki mitat mm

REIÄN PORAAMINEN SEINÄÄN JA SEINÄÄN UPOTETTAVAN PUTKEN ASENTAMINEN
•
•
1)
2)
3)
4)

Jos seinässä on metallirunko tai metallilevy, muista käyttää seinään upotettavaa putkea ja seinän suojusta läpivientireiässä
mahdollisen kuumuuden, sähköiskun tai tulipalon estämiseksi.
Sisäpuoli
Ulkopuoli
Tilkitse putkien ympärillä olevat aukot tiivisteaineella vesivuotojen
Seinään upotettu
Kitti
estämiseksi.
putki (asennustarvike)
(asennustarvike)
Poraa seinään 65 mm:n läpivientireikä, joka laskeutuu ulospäin tultaessa.
Työnnä seinäputki reikään.
Ø 65
Seinäreiän kansi
Työnnä seinän suojus seinäputkeen.
(asennustarvike)
Kun kylmäaineputkisto, johdot ja tyhjennysputket on asennettu, tilkitse
Seinään upotettu
putken reiän aukko kitillä.
putki (asennustarvike)
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SISÄYKSIKÖN ASENNUS
Putket oikealla sivulla, oikealla takana, tai oikealla alhaalla.

Oikeanpuoleinen
putkisto
Poista putken aukon kansi tästä
oikealla olevia putkia varten.

1) Kiinnitä tyhjennysletku kylmäaineputkien alapinnalle vinyyliteipillä.
2) Kääri kylmäaineputket ja tyhjennysletku yhteen eristysteipillä.
3) Pujota tyhjennysletku ja kylmäaineputket seinän reiän läpi, ja aseta sitten
sisäyksikkö kiinnityslevyn koukkuihin käyttämällä apuna sisäyksikön päällä
olevia merkkejä .
4) Irrota etulevy ja avaa huoltoluukku.
(Lisätietoja on asennusvinkeissä.)
5) Pujota yksiköiden väliset johdot ulkoyksiköstä seinän läpivientireiän läpi ja
sitten sisäyksikön takalevyn kautta.
Vedä ne läpi etupuolelta. Taivuta johtojen päät ylöspäin työn helpottamiseksi
jatkossa. (Jos yksiköiden välisten johtojen päät joudutaan kuorimaan, niputa
johtojen päät teipillä.)
6) Paina sisäyksikön alarunkoa molemmilla käsillä sen kiinnittämiseksi
kiinnityslevyn koukkuihin. Varmista, etteivät johdot tartu sisäyksikön reunaan.

Poista putken aukon kansi tästä
oikean alaosan putkia varten.

Oikeanpuoleinen
Oikeanpuoleinen takaputkisto
Kääri kylmäaineputket
alaputkisto
ja tyhjennysletku yhteen
eristysteipillä.
Kiinnityslevy

merkki

Aseta sisäyksikön koukku tähän.
Kiinnityslevy

Kun kuorit yksiköiden
välisen johdon päitä
etukäteen, niputa päät
eristysteipillä.

Johdon ohjain

Yksiköiden
välinen johto

Putket vasemmalle sivulle, vasemmalle taakse tai vasemmalle alas.
Tyhjennystulpan ja tyhjennysletkun vaihto
• Irrotustapa
1) Irrota kiristin koukusta oikealta puolelta ja irrota tyhjennysletku.
2) Irrota tyhjennystulppa vasemmalta puolelta ja kiinnitä se
oikealle puolelle.
3) Asenna tyhjennysletku ja kiristä se kiertämällä kiristin koukkuun.
Jos letkua ei kiristetä, seurauksena voi olla veden vuotaminen.

Tyhjennysletkun kiinnityskohta
Tyhjennysletku sijaitsee yksikön takaosassa.
Vasen puoli

Oikea puoli
Yksikkö edestä

Kiinnitys vasemmalle puolelle

Kiinnitys oikealle puolelle
(tehdasasetus)
Kiristin

Kiristin
Tyhjennysletku

Tyhjennysletku

Yksikkö takaa

1) Kiinnitä tyhjennysletku kylmäaineputkien alapinnalle vinyyliteipillä.
2) Muista liittää tyhjennysletku tyhjennysaukkoon tyhjennystulpan
paikalle.
3) Muotoile kylmäaineputki kiinnityslevyssä olevan putken
reittimerkinnän mukaan.
4) Pujota tyhjennysletku ja kylmäaineputket seinän reiän läpi, ja aseta
sitten sisäyksikkö kiinnityslevyn koukkuihin käyttämällä apuna
sisäyksikön päällä olevia merkkejä .
5) Vedä yksiköiden välinen johto sisään.
6) Liitä yksiköiden väliset putket.

Tyhjennysletku
Tilkitse reikä kitillä tai
tilkitsemismateriaalilla.

Kiinnityslevy

Sido muoviteipillä.

Poista putken aukon kansi tästä
vasemmalla olevia putkia varten.

Poista putken aukon kansi
tästä vasemman alaosan
putkia varten.

oa

Ei rak

Vasemmanpuoleinen
putkisto
Vasemmanpuoleinen
takaputkisto
Vasemmanpuoleinen alaputkisto

 Tyhjennystulpan asettaminen

Älä käytä voiteluöljyä (kylmäaineöljyä)
asennuksessa. Voiteluöljyn käyttö
aiheuttaa tulpan heikkenemistä ja johtaa
veden vuotamiseen.
Aseta kuusiokoloavain
(4 mm).

Kiedo eristysteippiä
kylmäaineputkien kaarevan
osan ympäri. Kiedo päällekkäin
vähintään puolet teipin
leveydestä joka kierroksella.
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7) Kääri kylmäaineputket ja tyhjennysletku yhteen eristysteipillä
oikealla olevan kuvan mukaisesti.

Kiinnityslevy

Tyhjennysletku

Kylmäaineputkisto

Seinään upotettu putkisto
Noudata annettuja ohjeita

Pohjakehys

Putket vasemmalla sivulla, vasemmalla takana tai vasemmalla alhaalla
1) Asenna tyhjennysletku tähän syvyyteen, ettei se tule ulos
tyhjennysputkesta.

Asenna tyhjennysletku
tähän syvyyteen, ettei se
tule ulos tyhjennysputkesta.

Sisäseinä

Vähintään
50 mm

Tyhjennysletku
Vinyylikloridityhjennysputki
(VP-30)

Ulkoseinä

Sisäyksikkö on asennettava siten, että vältetään viileän puhallusilman kohtaaminen kuuman paluuilman kanssa. Kuvassa esitettyä
asennusetäisyyttä on noudatettava. Älä sijoita sisäyksikköä paikkaan, missä suora auringonvalo voi osua siihen. Tämän paikan on
myös oltava sovelias putkistolle ja poistovedelle ja sijaittava poissa ovien tai ikkunoiden läheisyydestä.
min. 55
(Tila toimintaa
varten)

Paluuilma
Ilmavirtaus
(sisällä)

min. 50
(Tila huoltoa
varten)

min. 50
(Tila huoltoa
varten)

Tarvittava tila

 Sisäyksikön kiinnitys paikalleen
Aseta pohjakehyksen
kiinnityskynnet asennuslevyyn.
 Sisäyksikön irrotus paikaltaan.
Vapauta kiinnityskynnet
painamalla merkittyä aluetta
(etusäleikön alaosassa).

Kiinnityslevy
Kynsi

Etusäleikkö

Pohjakehys
Merkki (takasivu)

Kaikki mitat mm

TYHJENNYSPUTKI
•

Liitä tyhjennysletku alla kuvatulla tavalla.
Tyhjennysletkun pitäisi
kallistua alaspäin.
Älä jätä ilmalukkoa letkuun.

Jos tyhjennysletkua on pidennettävä, käytä letkun pään kanssa
yhteensopivia osia. Muista jatkoletkun sisälle tulevan osan
lämpöeristys.
Sisäyksikön
tyhjennysletku

Älä laita letkun
päätä veteen.

Ø 16

•

Tyhjennysletkun jatke

Lämmöneristysputki
(asennustarvike)

Veden poisto

•
Seisova vesi

Vesivuoto

Oikein

•

Vesivuoto

Väärin

Väärin

Vesivuoto

Väärin

Pää
veden
alla
Tyhjennys

Irrota ilmansuodattimet ja tarkista veden tasainen virtaus
kaatamalla hieman vettä tyhjennysastiaan.

Kun liität jäykän PVC-putken (sisähalkaisija 16 mm) suoraan
tyhjennysletkuun, joka on kiinnitetty sisäyksikköön kuten
upotetussa putkiasennuksessa, käytä liitoskohdassa kaupallisesti
saatavaa viemäriliitintä (sisähalkaisija 16 mm).
φ16

•

Sisäyksikön
mukana
toimitettu
tyhjennysletku

tyhjennysliitin
(sisähalkaisija 16 mm)

PVC-putki
(halkaisija 16 mm)
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KYTKENNÄT
TÄRKEÄÄ:

Sisäyksikön
riviliitin

* Taulukossa näkyvät luvut ovat vain tiedoksi.. Ne on tarkistettava ja määritettävä vastaamaan paikallisia/kansallisia
määräyksiä. Tämä koskee myös asennustapaa ja asennuksessa käytettyjä johtimia.
** Oikea jännitealue on tarkistettava, jotta se on laitteessa olevan tarran mukainen.
Välikaapeli

Malli

Ulkoyksikön
riviliitin

1

1

2

2

3

3

Jännitealue**

L
N

Virransyöttökaapeli
Navat on erotettava
verkkovirrasta
vähintään 3 mm
kosketuserotuksella.

•
•
•
•
•
•
•

Syöttöjännite

N / L2
Varoke / Pääkytkin L / L1
Katkaisija

Sisäyksikkö (FTXC)

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

Ulkoyksikkö (RXC)

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

Virransyöttökaapelin koko*
Johtimien määrä

2

mm

1,5
3

2,5
3

Välikaapelin koko*
Johtimien määrä

mm2

1,5
4

1,5
4

A

16

16

Suositeltava varokkeen/katkaisijan
luokitus**

Kaikkien johtojen tulee olla tiukasti kytkettynä.
Varmista, ettei mikään johto kosketa kylmäaineputkiin, kompressoriin tai liikkuviin osiin.
Sisä- ja ulkoyksikön välinen yhteysjohto on puristettava kiinni mukana tulevalla ankkurilla.
Virransyöttöjohdon on oltava tyyppiä H07RN-F vastaava, mikä on vähimmäisvaatimus.
Varmista, ettei liittimiin tai johtoihin kohdistu mikään ulkoinen rasitus.
Tarkista, että suojukset ovat kunnolla kiinni eikä rakoja ole.
Liitä johdot virransyötön riviliittimeen käyttämällä puristettuja kaapelikenkiä. Kytke johdot riviliittimen merkintöjen mukaisesti.
(Katso laitteeseen kiinnitettyä kytkentäkaaviota).
Kiinnitä eristeholkki

Puristettu kaapelikenkä

•
•
•
•

Sähköjohto

Kiristä liitinruuvit asianmukaisella ruuvitaltalla. Väärä ruuvitaltta voi vaurioittaa ruuvin kantaa.
Liika kiristys voi vaurioittaa liitinruuveja.
Älä kytke erikokoisia johtimia samaan liittimeen.
Pidä johdot järjestyksessä. Estä johtoja koskettamasta muihin osiin ja liitinrasian kanteen.
Kytke samankokoiset johtimet
molemmille puolille.

Älä kytke samankokoisia
johtimia samalle puolelle.

Älä kytke erikokoisia
johtimia.
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ULKOYKSIKÖN ASENNUSOHJE
ULKOYKSIKÖN ASENNUS
•
•

Jos seinä tai muu este on ulkoyksikön ilmanoton tai -poiston ilmavirtauksen edessä, noudata alla olevia ohjeita.
Kaikissa alla olevissa asennustavoissa seinän korkeuden ilmanpoistopuolella tulee olla enintään 1200 mm.
RXC20/25/35
Seinä yhdellä sivulla
Yli 50

Seinä kahdella sivulla

Yli 100
Yli 100

Enintään
1200

Seinä kolmella sivulla
Yli 150

Yli 150

Yli 300

Yli 50
Yli 50

Sivunäkymä

Yli 50
Näkymä päältä

Näkymä päältä

RXC50/60/71
Seinä yhdellä sivulla
Yli 100

Seinä kahdella sivulla

Yli 350
Yli 100

Seinä kolmella sivulla
Yli 100

Yli 350

Enintään
1200

Yli 50

Sivunäkymä

Yli 350

Yli 50

Yli 50
Näkymä päältä

Näkymä päältä

Kaikki mitat mm

KONDENSSIVESITYÖT
Kondenssivesityöt. (Vain lämpöpumppuyksiköt)
1) Käytä tyhjennysholkkia kondenssivettä varten.
2) Jos jalusta tai lattia peittää tyhjennysaukon, käytä vähintään 30 mm
korkuisia lisäjalkoja (1-3/16”) ulkoyksikön jalkojen alla.
3) Älä käytä kylmissä olosuhteissa tyhjennysletkua ulkoyksikössä.
(Muutoin kondenssivesi voi jäätyä, mikä heikentää lämmitystehoa.)

Kondenssiveden reikä
Pohjakehys
Tyhjennysholkki
Letku (yleisesti saatavilla, sisähalk. 5/8” (16 mm))

PUTKEN PÄÄN LAIPOITUS
1) Leikkaa putken pää putkenkatkaisimella.
2) Poista purseet leikatusta, alaspäin osoittavasta pinnasta, jotta siruja ei
joudu putken sisälle.
3) Aseta laippamutteri putkeen.
4) Laipoita putken pää.
5) Tarkista, että laipoitus on tehty oikein.
VAROITUS
•
•
•
•
•

Älä käytä mineraaliöljyä laipoitetussa osassa.
Estä mineraaliöljyn pääsy järjestelmään, koska se lyhentää yksiköiden käyttöikää.
Älä koskaan käytä putkia, joita on käytetty aiemmissa asennuksissa.
Käytä vain yksikön mukana toimitettuja osia.
Älä koskaan asenna kuivaajaa tähän yksikköön, jotta sen käyttöikä voitaisiin
taata.
• Kuivuva materiaali saattaa liueta ja vahingoittaa järjestelmää.
• Virheellinen laipoitus voi aiheuttaa kylmäainekaasun vuodon.

(Leikkaa tarkasti
suoraan kulmaan)

Poista purseet
Laippa

Aseta tarkalleen kuten seuraavassa kuvassa.
A
Koko

Laipan sisäpinnan on
oltava virheetön

A (mm)
Putken koko, Laipoitustyökalu,
Perinteinen laipoitustyökalu
R32/R410A
mm (in)
Kytkintyyppi Siipimutterityyppi
Kytkintyyppi (Ridgid-tyyppi)
(Imperial-tyyppi)
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

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

HUOMIO
Älä käytä uudelleen aiemmin käytettyjä liitososia.
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KYLMÄAINEPUTKISTO
HUOMIO

1) Käytä pääyksikköön kiinnitettyä laippamutteria. (Jotta liitin ei murru ikääntymisen vuoksi.)
2) Kaasuvuotojen estämiseksi käytä kylmäaineöljyä vain laipan sisäpintaan. (Käytä R32:lle tarkoitettua kylmäaineöljyä.)
3) Käytä momenttiavainta laippamutterien kiristykseen, jotta laippamutterit eivät vahingoittuisi, koska se voi johtaa kaasuvuotoon.
Aseta molempien laippojen keskikohdat tasan ja kiristä laippamuttereita 3 tai 4 kierrosta käsin. Kiristä ne sitten kokonaan momenttiavaimella.
[Levitä öljyä]

[Kiristä]
Momenttiavain

Levitä kylmäaineöljyä laipan sisäpintaan.
Älä levitä kylmäaineöljyä laipan ulkopintaan.
Laippamutteri

Kiintoavain
Putkiliitos

Älä levitä kylmäaineöljyä laippamutteriin
välttääksesi sen liiallista kiristämistä.

Laippamutteri

Putken koko, mm (in)
Momentti, Nm/(ft-lb)
1. Huomioita putkiston käsittelystä
6,4 (1/4")
18 (13,3)
1) Suojaa putkien avoin pää pölyltä ja kosteudelta.
9,5 (3/8")
42 (31,0)
2) Kaikki putkien taivutusten tulisi olla mahdollisimman loivia.
12,7 (1/2")
55 (40,6)
Käytä putkentaivutinta taivuttamiseen.
15,9 (5/8")
65 (48,0)
19,1 (3/4")
78 (57,6)
2. Kuparin ja lämmöneristysmateriaalien valinta
Kun käytät kaupallisia kupariputkia ja kiinnikkeitä, huomioi seuraavat:
Seinä
Muista asettaa
korkki paikalleen.
1) Eristysmateriaali: Polyeteenivaahto
Lämmönsiirtonopeus: 0,041–0,052 W/mK (0,035–0,045 kcal/mh°C)
Sade
Jos laippakorkkia ei ole
saatavilla, peitä laipan aukko
Kylmäainekaasuputken pinnan lämpötila on enintään 110 ˚C.
teipillä estääksesi lian ja
veden pääsyn laitteeseen.
Käytä kyseisen lämpötilan kestävää lämmöneristysmateriaalia.
2) Varmista, että eristät sekä kaasu- että nesteputket ja täytät seuraavat eristemitat.
Putken koko, mm (in)

Pienin taivutussäde

6,4 (1/4")

Vähintään 30 mm

9,5 (3/8")

Vähintään 30 mm

12,7 (1/2")

Vähintään 40 mm

15,9 (5/8")

Vähintään 50 mm

19,1 (3/4")

Vähintään 50 mm

Putken paksuus
0,8 mm
(C1220T-O)
1,0 mm
(C1220T-O)

Lämpöeristeen koko

Yksiköiden välinen johto
Kaasuputki
Nesteputki

Lämpöeristeen paksuus

Sisähalk. 8 - 10 mm
Sisähalk. 12 - 15 mm
Sisähalk. 14 - 16 mm

Väh. 10 mm

Sisähalk. 16 - 20 mm

Kaasuputken eriste

Nesteputken eriste

Suojateippi

Sisähalk. 20 - 24 mm

Tyhjennysletku

HUOMAUTUS
ÄLÄ ylitä yksikön suurinta käyttöpainetta (katso kohta Max. Allowable Pressure (maks. paine) yksikön tyyppikilvessä).

ILMANPOISTO JA KAASUVUOTOJEN TARKASTUS
•

Kun putkistotyöt on tehty, järjestelmästä on poistettava ilma ja tarkastettava kaasuvuotojen varalta
VAROITUS
1)
2)
3)
4)

•
•
•

Älä sekoita kylmäainekiertoon mitään muuta kuin ilmoitettua kylmäainetta (R32).
Jos kylmäainetta vuotaa, tuuleta huone heti ja hyvin.
R32, kuten kaikki kylmäaineet, tulee aina ottaa talteen eikä vapauttaa ympäristöön.
Käytä R32:lle tarkoitettua alipainepumppua. Saman alipainepumpun käyttäminen eri kylmäaineille voi vaurioittaa pumppua tai
yksikköä.

Jos kylmäainetta lisätään, poista ilma kylmäaineputkistosta ja sisäyksiköstä alipainepumpun
avulla ja lisää sitten kylmäainetta.
Käytä sulkuventtiiliä kuusiokoloavaimella (4 mm).
Kaikki kylmäaineputkiston liitännät tulee kiristää momenttiavaimella annettuun momenttiin.

Yhteispainemittari Painemittari
Mittarin
haaroitus
Matalapaineventtiili

Korkeapaineventti li

Venttiilikorkit Nestelinjan
sulkuventtiili

Täyttöletkut
Alipaineen huoltoliitäntä

Kaasulinjan
sulkuventtiili
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1) Liitä latausletkun (mittarin haaroituksesta) urospuoli kaasulinjan sulkuventtiilin huoltoliitäntään.
2) Avaa kokonaan mittarin haaroituksen matalapaineventtiili (Lo) ja sulje korkeapaineventtiili (Hi) kokonaan.
(Tämän jälkeen korkeapaineventtiiliä ei tarvitse käyttää.)
3) Käynnistä alipainepumppu ja varmista, että yhteispainemittari näyttää - 0,1MPa (- 760 mmHg)*1.
4) Sulje mittarin haaroituksen matalapaineventtiili (Lo) ja pysäytä alipainepumppu. (Tarkkaile tässä tilassa muutaman minuutin ajan, muuttuuko
yhteispainemittarin lukema.)*2.
5) Poista kannet neste- ja kaasulinjan sulkuventtiilistä.
6) Käännä nestelinjan sulkuventtiilin karaa 90 astetta vastapäivään kuusiokoloavaimella venttiilin avaamiseksi.
Sulje venttiili viiden sekunnin jälkeen ja tarkista vuotaako kaasua. Tarkista saippualiuoksen avulla kaasuvuotoja sisä- ja ulkoyksikön laippaliitoksista sekä
venttiilien karoista. Pyyhi tarkistuksen jälkeen saippuavesi pois.
7) Irrota täyttöletku kaasulinjan sulkuventtiilin huoltoliitännästä ja avaa sitten kokonaan neste- ja kaasulinjan sulkuventtiili.
(Älä yritä kääntää venttiilin karaa rajoitinta pidemmälle.)
8) Kiristä venttiilikorkit ja huoltoliitäntöjen korkit neste- ja kaasulinjan sulkuventtiileissä momenttiavaimella ilmoitettuun momenttiin.

1. Putken pituus vs. alipainepumpun käyntiaika

*

Putken pituus
Käyntiaika

Enintään 15 metriä
Vähintään 10 min.

Yli 15 metriä
Vähintään 15 min.

2. Jos yhteispainemittarin viisari kääntyy takaisin, kylmäaineessa voi olla vettä tai putkistossa on löysä liitos.
Tarkista kaikki putkiliitokset ja kiristä tarvittaessa mutterit uudelleen. Toista sitten vaiheet 2) - 4).

*

POISPUMPPAUS
Ympäristön suojelemiseksi on tehtävä poispumppaus yksikön siirron tai hävittämisen yhteydessä.
1) Poista kannet neste- ja kaasulinjan sulkuventtiilistä.
2) Tee pakotettu jäähdytystoiminta.
3) Viidestä kymmenen minuutin päästä sulje nestelinjan sulkuventtiili kuusiokoloavaimella.
Nestelinjan
sulkuventtiili
4) Kahdesta kolmen minuutin päästä sulje kaasulinjan sulkuventtiili ja pysäytä pakotettu
Kaasulinjan
jäähdytys
sulkuventtiili
Huoltoliitäntä
Pakotettu jäähdytystoiminta
 Sisäyksikön ON/OFF-kytkimellä
Paina sisäyksikön ON/OFF-kytkintä vähintään viiden sekunnin ajan. (Toiminta käynnistyy.)
• Pakotettu jäähdytystoiminta loppuu automaattisesti noin 15 minuutin kuluttua.
Lopeta toiminta painamalla sisäyksikön ON/OFF-kytkintä.

Kuusiokoloavain
Sulje

Venttiilin
kansi

HUOMIO
Nestelinjan sulkuventtiilin sulkemisen jälkeen sulje kaasulinjan sulkuventtiili kolmen minuutin kuluessa ja lopeta pakotettu jäähdytystoiminta.
Poispumppaus
VAARA: RÄJÄHDYSVAARA
Poispumppaus - kylmäainevuoto. Jos haluat tyhjentää järjestelmän ja kylmäainepiirissä on vuoto:
• ÄLÄ käytä yksikön automaattista poispumppaustoimintoa, jolla järjestelmän kaikki kylmäaine voidaan kerätä ulkoyksikköön. Mahdollinen
seuraus: Kompressorin itsestään syttyminen tai räjähtäminen johtuen ilman pääsemisestä käynnissä olevaan kompressoriin.
• Käytä erillistä keruujärjestelmää, jotta yksikön kompressorin EI tarvitse toimia.
HUOMAUTUS
Pysäytä poispumppauksen aikana kompressori ennen kuin poistat kylmäaineputkia. Jos kompressori on yhä käynnissä ja
sulkuventtiili on auki poispumppauksen aikana, ilmaa imeytyy sisään kun kylmäaineputket poistetaan. Tämä aiheuttaa epätavallisen
paineen kylmäainekiertoon, mikä voi aiheuttaa kompressorin rikkoutumisen tai laitteistovaurioita.
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KYTKENNÄT
VAROITUS
•
•
•
•
•
•
•

Älä käytä liitettyjä johtoja tai jatkojohtoja, koska ne saattavat aiheuttaa ylikuumenemisen, sähköiskun tai tulipalon.
Älä käytä paikallisia sähköosia tuotteen sisältä. (Älä haaroita virtaa tyhjennyspumppuun jne. riviliittimestä.) Se voi aiheuttaa sähköiskun
tai tulipalon.
Muista asentaa vikavirtasuojakytkin. (Joka pystyy käsittelemään korkeita harmonisia taajuuksia.)
(Yksikkö käyttää invertteriä. Siksi vikavirtasuojakytkimen on pystyttävä käsittelemään korkeita harmonisia taajuuksia, jotta siihen ei tule
toimintahäiriötä.)
Käytä kaikki navat katkaisevaa vikavirtasuojakytkintä, jossa koskettimien väli on vähintään 3 mm.
Kun teet kytkentöjä, älä vedä putkijohdosta.
Älä kytke virtajohtoa sisäyksikköön. Se voi aiheuttaa sähköiskun tai tulipalon.
Älä kytke virtaa, ennen kuin kaikki työt on tehty.
1) Kuori johtojen päät (20 mm).
2) Sovita johtojen värit sisäyksikön ja ulkoyksikön riviliittimien liitinnumeroihin ja kiinnitä ruuvit hyvin vastaaviin liittimiin. Suosittelemme
ruuvien kiristämistä suorateräisellä ruuvitaltalla.
Ruuvit on pakattu riviliittimeen.
Kiinnitä johdot kunnolla
liitinruuvien avulla.
Yksiköiden välinen johto
4-johtiminen 60245 IEC 57 H07RN-F

Sisäyksikkö

1 2 3

Virransyöttöjohto
3-johtiminen 60245
IEC 57 H07RN-F

L N

1
2
3

Kiinnitä johdot
kunnolla
liitinruuvien avulla. Maadoitus

Katkaisija Vikavirtasuojakytkin Virransyöttö 50 Hz
220 - 240 V
RXC20/25/35*

16A

RXC50/60/71*

16A

Virransyötön riviliitin
1

2

L
N

3

Muotoile johtimet
kulkemaan niin,
että huoltoluukun
ja pysäytysventtiilin
suojuksen saa hyvin kiinni.

ERITYISET VAROTOIMET R32-YKSIKÖN OSALTA
R32-määrä (kg),
7,5 m putkisto

Huoneen vähimmäispintaala Xm2 (7,5 m putkisto)

R32-määrä (kg), suurin
sallittu putkiston pituus*

Huoneen vähimmäispinta-ala, Xm2
(suurin sallittu putkiston pituus*)

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

Mallit

Laskelma perustuu 1,8 m asennuskorkeuteen
* Suurin sallittu pituus (L), m:*

FTXC20/25/35C - RXC20/25/35C : 20
FTXC50/60/71C - RXC50/60/71C : 30

• P utkiston pituus tulee pitää mahdollisimman lyhyenä ja putkisto tulee suojata mekaanisilta vaurioilta eikä sitä saa asentaa
tuulettamattomaan tilaan.
• Uudelleen käytettäviä mekaanisia liittimiä ja kaulusliittimiä tulee olla saatavilla huoltoa varten.

12

SUOMI

VAROITUS
Ennen asennusta varmista, että syttymisriskit on minimoitu ja vältä työskentelemästä suljetussa tilassa.
Varmista riittävä tuuletus avaamalla ikkunat tai ovet.

• Kun kaulusliitoksia käytetään uudelleen sisätiloissa, laipoitettu osa tulee tehdä uudelleen.
• Älä asenna ilmastointilaitetta paikkaan, jossa on jatkuvan lämmönlähteen riski (esimerkiksi sähkölämmitin).
• Kylmäainepiiriä saavat käsitellä vain sellaiset henkilöt, joilla on sertifikaatti alan akkreditoidulta taholta. Sertifikaatti valtuuttaa käsittelemään
kylmäaineita turvallisesti alan standardien mukaisesti.
• Tarkistus kylmäaineen varalta
Tila tulee tarkistaa asianmukaisella kylmäaineen tunnistimella ennen työskentelyä ja sen aikana sen varmistamiseksi, että asentaja on tietoinen
mahdollisesta syttyvästä ympäristöstä. Varmista, että käytettävä vuodontunnistuslaite soveltuu syttyville kylmäaineille eli että se ei tuota kipinöitä,
on riittävän tiivis tai luonnostaan turvallinen.
• Sammutin
Jos laitteistolle tai liittyville osille tehdään mitään tulitöitä on sammutin pidettävä käsillä. Pidä jauhe- tai CO2-sammutinta lähellä, kun lisäät
kylmäainetta.
• Ei syttymislähteitä
Kaikki syttymislähteet tupakointi mukaan lukien on pidettävä riittävän etäällä asennuksen, korjauksen, irrottamisen tai hävittämisen aikana,
jolloin syttyvää kylmäainetta voi vapautua ympäröivään tilaan. Pidä Ei tupakointia -kyltti esillä.
• Asennuksesta tulee tarkastaa seuraavat:
– laitteiston merkinnät ovat näkyvissä ja luettavissa. Merkinnät ja kyltit, joita ei voi lukea, tulee korjata;
– kylmäaineputki tai osat on asennettu paikkaan, joissa ne eivät todennäköisesti altistu millekään syövyttävälle aineelle, ellei osat ole
luonnostaan syöpymättömiä tai ne on suojattu syöpymistä vastaan.
• Ensimmäisiä turvallisuustarkistuksia ovat:
– kondensaattorien purkautumisen tarkistus, joka tulee tehdä turvallisesti kipinöinnin välttämiseksi
– jännitteisiä komponentteja tai johtoja ei saa olla esillä, kun järjestelmään lisätään kylmäainetta, sitä otetaan talteen tai kun järjestelmä
tyhjennetään
• Luonnostaan turvallisten komponenttien korjaaminen
Älä kohdista pysyvää induktiivista tai kapasitiivista kuormaa piiriin varmistamatta, että se ei ylitä laitteiston sallittua jännitettä ja virtaa.
Vaihda komponentit vain valmistajan määrittämiin osiin.
• Vuotojen tunnistustavat
Varmista, että tunnistin ei ole mahdollinen syttymislähde (kuten halidipoltin) ja soveltuu käytössä olevalle kylmäaineelle. Vuotoilmaisin tulee
asettaa kylmäaineen LFL-prosentin mukaiseksi (R32:lla LFL on 13 %) ja tulee kalibroida käytössä olevalle kylmäaineelle, ja asianmukainen kaasun
osuus (enintään 25 %) tulee vahvistaa.
Vuodonilmaisunesteet soveltuvat useimmille kylmäaineille, mutta klooria sisältäviä tulee välttää, koska kloori voi reagoida kylmäaineen kanssa ja
syövyttää kupariputkistoa. Mikäli vuotoa epäillään, kaikki avotuli tulee sammuttaa. Jos kylmäainevuoto edellyttää kovajuottamista, järjestelmän
kylmäaine on tyhjennettävä tai eristettävä (sulkuventtiilien avulla) järjestelmän osaan, joka on etäällä työkohteesta. Järjestelmä on sitten
huuhdeltava hapettomalla typellä (OFN) ennen kovajuottamista ja sen aikana.
• Poisto ja tyhjennys
Kun kylmäainepiiriin tehdään korjauksia tai se katkaistaan muuta tarkoitusta varten, tulee käyttää tavanomaisia toimenpiteitä. On kuitenkin
tärkeää käyttää parhaita käytäntöjä, koska syttyvyys on huomioitava. Noudata seuraavia toimenpiteitä:
• tyhjennä kylmäaine
• huuhtele piiri inertillä kaasulla
• tyhjennä
• huuhtele uudelleen inertillä kaasulla
• katkaise piiri leikkaamalla tai kovajuottamalla.
Kylmäaine tulee ottaa talteen asianmukaisiin säiliöihin. Järjestelmä tulee huuhdella typellä, jotta yksikkö on turvallinen. Tämä on ehkä toistettava
useita kertoja.
Toimenpiteessä ei saa käyttää paineilmaa tai happea. Huuhtelu tehdään poistamalla järjestelmän alipaine typellä ja jatkamalla täyttöä, kunnes
saavutetaan työpaine, sitten se vapautetaan ilmaan ja lopuksi luodaan alipaine.
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Tätä prosessia toistetaan, kunnes järjestelmässä ei enää ole kylmäainetta. Viimeisen typpitäytön jälkeen järjestelmä tuuletetaan ilmakehän
paineeseen työskentelyä varten. Nämä toimenpiteet ovat välttämättömät putkiston kovajuottamista varten. Varmista, että alipainepumpun
poistopuoli ei ole lähellä syttymislähteitä ja että tuuletus on riittävä.
• Merkinnät
Yksikkö tulee varustaa tarralla "Poistettu käytöstä ja kylmäaine tyhjennetty". Tarrassa pitää olla päiväys ja allekirjoitus. Varmista, että laitteistossa
on tarroja siitä, että se sisältää syttyvää kylmäainetta.
• Täyttötoimenpiteet
Normaalien täyttötoimenpiteiden lisäksi on noudatettava seuraavia vaatimuksia.
– Varmista, että eri kylmäaineet eivät sekoitu, kun käytät täyttölaitteistoa. Letkujen tai linjojen tulee olla mahdollisimman lyhyet niiden
sisältämän kylmäainemäärän minimoimiseksi.
– Säiliöt tulee pitää pystysuorassa.
– Varmista ennen kylmäaineen täyttöä, että laitteisto on maadoitettu.
– Merkitse järjestelmä tarralla täytön jälkeen (jos sitä ei vielä ole).
– Ole erittäin huolellinen, että et ylitäytä järjestelmää.
Ennen järjestelmän täyttämistä se on painetestattava typellä. Järjestelmä tulee vuototestata täytön jälkeen ennen käyttöönottoa. Uusi vuototestaus
tulee tehdä ennen asennuspaikalta poistumista.
Käytöstä poisto
Ennen näiden toimenpiteiden tekemistä on välttämätöntä, että asentaja tuntee laitteiston täysin ja yksityiskohtaisesti. Hyvän käytännön mukaista
on ottaa kaikki kylmäaineet talteen turvallisesti. Ennen toimenpiteitä tulee ottaa öljy- ja kylmäainenäyte, jos analyysiä edellytetään kylmäaineen
kierrätystä varten. Verkkovirran saatavuus on välttämätön ennen kuin ryhdytään työhön.
a) Tutustu laitteistoon ja sen toimintaan.
b) Eristä järjestelmä sähköisesti.
c) Ennen toimenpiteitä varmista, että:
• tarvittavat käsittelylaitteet ovat saatavilla kylmäainesäiliöitä varten
• tarvittavat henkilösuojaimet ovat käytettävissä ja niitä käytetään oikein
• pätevä henkilö valvoo talteenottoprosessia jatkuvasti
• talteenottolaitteet ja säiliöt ovat soveltuvien standardien mukaiset.
d) Poispumppaa kylmäainejärjestelmä, jos se on mahdollista.
e) Jos alipainetta ei saada, tee haaroitus, jotta kylmäaine voidaan poistaa järjestelmän eri osista.
f) Varmista, että säiliö on vaa'alla ennen talteenottoa.
g) Käynnistä talteenottolaitteisto ja käytä sitä valmistajan ohjeiden mukaisesti.
h) Älä täytä säiliöitä liikaa. (Enintään 80 % nestettä tilavuudesta).
i) Älä ylitä säiliön suurinta käyttöpainetta, edes tilapäisesti.
j) Kun säiliöt on täytetty oikein ja prosessi on valmis, varmista, että kaikki säiliöt ja laitteisto poistetaan kohteesta viipymättä ja että kaikki
laitteiston sulkuventtiilit on suljettu.
k) Talteenotettua kylmäainetta ei saa täyttää toiseen järjestelmään ennen kuin se on puhdistettu ja tarkastettu.
Talteenotto
Kun kylmäainetta poistetaan järjestelmästä huoltoa tai käytöstä poistoa varten, hyvän käytännön mukaista on ottaa kaikki kylmäaineet talteen
turvallisesti. Kun siirrät kylmäainetta säiliöihin, varmista että ne ovat asianmukaiset. Varmista, että saatavilla on riittävä määrä säiliötä koko
kylmäainemäärää varten. Kaikki säiliöt on tarkoitettu talteen otettavalle kylmäaineelle ja merkitty sillä (eli kylmäainekohtaiset säiliöt). Säiliöissä
tulee olla toimiva varoventtiili ja sulkuventtiili. Ennen talteenottoa tyhjät talteenottosäiliöt tyhjennetään ja jäähdytetään, jos mahdollista.
Talteenottolaitteiston tulee olla hyvässä toimintakunnossa ja sen käyttöohjeet käsillä, ja laitteiston tulee soveltua syttyvien kylmäaineiden
talteenottoon. Lisäksi käytössä tulee olla kalibroituja, hyväkuntoisia vaakoja. Letkuissa pitää olla vuotamattomat liittimet ja letkujen tulee olla
hyvässä kunnossa. Ennen talteenottolaitteiston käyttöä tarkista sen toimintakunto, asianmukainen kunnossapito ja että sen sähköiset osat on
suljettu syttymisen estämiseksi, jos kylmäainetta vapautuu. Pyydä tarvittaessa lisätietoja valmistajalta.
Talteenotettu kylmäaine tulee palauttaa sen toimittajalle asianmukaisessa talteenottosäiliössä jäteilmoituksen kanssa. Älä sekoita eri kylmäaineita
talteenottoyksiköissä, varsinkaan säiliöissä.
Jos kompressorit tai kompressoriöljy halutaan poistaa, varmista, että kylmäaine on tyhjennetty riittävässä määrin, jotta syttyvää kylmäainetta
ei ole jäljellä voiteluaineessa. Kylmäaine on tyhjennettävä ennen kompressorin palauttamista toimittajalle. Kompressorin runkoa saa lämmittää
vain sähkölämmittimellä toimenpiteen nopeuttamiseksi. Öljy tulee tyhjentää turvallisella tavalla.
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KÄYTTÖÖNOTTO
1. TARKISTUSLISTA ENNEN KÄYTTÖÖNOTTOA

ÄLÄ käynnistä järjestelmää ennen kuin seuraavat tarkistukset on tehty:
Sisäyksikkö on asennettu oikein.
Ulkoyksikkö on asennettu oikein.
Järjestelmä on oikein maadoitettu ja maadoitusliittimet kiristetty.
Sulakkeet tai paikallisesti asennetut suojalaitteet on asennettu tämän asiakirjan mukaisesti eikä niitä ole ohitettu.
Virransyötön jännite vastaa yksikön tunnustietotarran jännitearvoja.
Kytkinrasiassa EI ole löysiä liitoksia tai vaurioituneita sähköisiä komponentteja.
Sisä- ja ulkoyksikön sisällä EI ole vaurioituneita komponentteja tai puristuneita putkia.
Kylmäainevuotoja EI ole.
Kylmäaineputket (kaasu ja neste) on lämpöeristetty.
Asennuksessa on oikea putkikoko ja putket on eristetty oikein.
Ulkoyksikön sulkuventtiilit (kaasu ja neste) ovat kokonaan auki.
Seuraava kenttäjohdotus on suoritettu tämän asiakirjan ja sovellettavien lakisääteisten määräysten mukaisesti
ulkoyksikön ja sisäyksikön välillä.
Vedenpoisto
Varmista, että vedenpoisto toimii esteettömästi.
Mahdollinen seuraus: kondenssivettä saattaa tippua.
Sisäyksikkö vastaanottaa käyttöliittymän signaalit.
Yksiköiden välikaapeli on ilmoitetun mukainen.

2. TARKISTUSLISTA KÄYTTÖÖNOTON AIKANA
Ilmanpoiston suorittaminen.
Koekäytön suorittaminen.

MERKKIVALOT
Infrapunasignaalin vastaanotin
Kun kauko-ohjaimen infrapunasignaali on lähetetty,
sisäyksikössä oleva signaalin vastaanotin vastaa signaaliin
alla esitetyn mukaisesti ja vahvistaa signaalin lähetyksen.
ON => OFF

yksi pitkä piippaus

kaksi lyhyttä
OFF => ON
Pumppu pysähdyksissä / Pakotettu jäähdytys päällä piippausta
Muut

LED-MERKKIVALOT

yksi lyhyt piippaus

Lämpöpumppuyksikkö
Taulukossa näkyvät ilmastointiyksikön LED-merkkivalot
normaalitoiminnan aikana ja vikatilanteissa. LEDmerkkivalot sijaitsevat ilmastointiyksikön sivussa.
Lämpöpumppuyksiköt on varustettu "auto"-tilan anturilla,
jolloin yksikkö voi tuottaa järkevän huonelämpötilan
kytkeytymällä automaattisesti "jäähdytys"- tai "lämmitys"tilaan käyttäjän tekemien lämpötila-asetusten mukaisesti.

Lämpöpumppuyksikön LED-merkkivalot

INFRAPUNAVASTAANOTIN
ON/OFF-näyttö
AJASTIN
ON/OFF-KYTKIN
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LED-merkkivalot: Normaali toiminta ja lämpöpumppuyksikön vikatilat
Toiminta
Vihreä

Jäähdytystila

Punainen

Lämmitystila

Vihreä

Automaattitila jäähdytystoiminnossa

Punainen

Automaattitila lämmitystoiminnossa

Vihreä

Puhallintila päällä

Vihreä

Kuivatustila päällä

Himmeä vihreä / Himmeä punainen

Yötoimintatila päällä

Oranssi

Ajastin päällä

Punainen

Sulatustoiminto

Vihreä

Yksikön toimintavirhe
Vilkkuu

PÄÄLLÄ

TOIMINTALÄMPÖTILA-ALUE
Lämpöpumppumalli
Malli:
FTXC 20/25/35

RXC 20/25/35
LÄMMITYS

50
46
43
40

ULKOLÄMPÖTILA (°CWB)

ULKOLÄMPÖTILA (°CDB)

JÄÄHDYTYS

30
20
10

0

14 15

19 20

20
18
10

0

-10
-15
-20

23 25

SISÄLÄMPÖTILA (°CWB)

DB: Dry bulb (kuivalämpötila)

FTXC 50/60/71

20

25 27 32

RXC 50/60/71
JÄÄHDYTYS

50
46
43
40

15

WB: Wet bulb (märkälämpötila)

LÄMMITYS
20
18

ULKOLÄMPÖTILA (°CWB)

ULKOLÄMPÖTILA (°CDB)

Malli:

10

SISÄLÄMPÖTILA (°CDB)

30
20
10
0
-10
-20
10

14 15

19 20

23 25

SISÄLÄMPÖTILA (°CWB)

DB: Dry bulb (kuivalämpötila)

10

0

-10
-15
-20

10

15

20

25 27 30

SISÄLÄMPÖTILA (°CDB)
WB: Wet bulb (märkälämpötila)
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KUNNOSSAPITO JA HUOLTO
HUOMAUTUS
Huoltotöiden tekijän TÄYTYY olla valtuutettu
asentaja tai huoltoliike.
Suosittelemme huollon tekemistä vähintään
kerran vuodessa. Sovellettavat määräykset voivat
edellyttää lyhyempiä huoltovälejä.
1. Yleiskuvaus: Kunnossapito ja huolto
Tässä luvussa on tietoja seuraavista:
• Ulkoyksikön vuosittainen huolto
2. Huollon yleiset varotoimet
VAARA: SÄHKÖISKUVAARA

VAROITUS
 Ennen huolto- tai korjaustöiden aloittamista
kytke AINA virta ensin virransyöttöpaneelin
katkaisijasta, irrota sulakkeet tai avaa yksikön
suojakytkin.
 ÄLÄ koske jännitteellisiin osiin
10 minuuttiin virran katkaisemisen jälkeen
korkeajännitevaaran vuoksi.
 Huomaa, että kytkentärasian jotkut
komponentit ovat kuumia.
 ÄLÄ kosketa johtavaan osaan.
 ÄLÄ huuhtele yksikköä. Se voi aiheuttaa
sähköiskun tai tulipalon.

3. Ulkoyksikön vuosittaisen huollon tarkistuslista

VAARA: PALOVAMMOJEN VAARA
HUOMAUTUS: Sähköstaattisen purkauksen
vaara
Ennen huoltotöiden aloittamista kosketa
yksikön metalliosaan staattisen sähkön
poistamiseksi ja piirilevyn suojaamiseksi.

Tarkista seuraavat asiat vähintään kerran vuodessa:
• Ulkoyksikön lämmönvaihdin.
Ulkoyksikön lämmönvaihdin voi tukkeutua pölystä,
liasta, lehdistä tms. Ulkoyksikkö on hyvä puhdistaa
vuosittain. Tukkeutunut lämmönvaihdin voi johtaa
liian pieneen tai suureen paineeseen, mikä heikentää
toimintaa.

HÄVITTÄMINEN
HUOMAUTUS
ÄLÄ yritä purkaa järjestelmää itse: tuotteen purkaminen sekä kylmäaineen, öljyn ja muiden osien käsittely
TULEE tehdä sovellettavan lainsäädännön mukaisesti. Yksiköt PITÄÄ käsitellä erikoistuneessa laitoksessa
uutta käyttöä, kierrätystä ja talteenottoa varten.
• Mikäli tämän oppaan tulkinnassa on jotain ristiriitaisuuksia, oppaan englanninkielinen versio on määräävä.
• Valmistaja pidättää oikeuden tietojen ja rakenteen muutoksiin ilman ennakkoilmoitusta.
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