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TURVAOHJEET

■ Lue nämä TURVAOHJEET huolellisesti, jotta asennus tapahtuu
oikein.

■ Tässä oppaassa varotoimenpiteet on luokiteltu VAROITUKSIKSI
ja HUOMAUTUKSIKSI. Varmista, että noudatat alla mainittuja
varotoimenpiteitä: ne kaikki ovat tärkeitä turvallisuuden
takaamiseksi.

■ Tässä oppaassa käytetään seuraavia turvallisuussymboleita.

■ Kun asennus on suoritettu, testaa yksikkö asennusvirheiden
varalta. Anna käyttäjälle riittävät ohjeet yksikön käytöstä ja
puhdistuksesta käyttöohjeiden mukaisesti.

Varoitus

■ Asennus tulee antaa jälleenmyyjän tai muun ammattilaisen
tehtäväksi.
Väärin suoritettu asennus voi aiheuttaa vesivuotoja, sähköiskuja
tai tulipalon.

■ Asenna ilmastointilaite tämän oppaan ohjeiden mukaisesti.
Epätäydellinen asennus voi aiheuttaa vesivuotoja, sähköiskuja
tai tulipalon.

■ Käytä vain toimitettuja tai ilmoitettuja asennusosia.
Muiden osien käyttäminen saattaa aiheuttaa yksikön
putoamisen, vesivuotoja, sähköiskuja tai tulipalon.

■ Asenna ilmastointilaite tukevalle alustalle, joka kestää yksikön
painon.
Liian heikko alusta tai epätäydellinen asennus voi aiheuttaa
vammoja, jos yksikkö putoaa alustalta.

■ Sähkötyöt on suoritettava asennusoppaan ja kansallisten
määräysten tai menettelytapaohjeiden mukaisesti.
Riittämätön kapasiteetti tai epätäydelliset sähkötyöt voivat
aiheuttaa sähköiskuja tai tulipalon.

■ Yksikön käyttö edellyttää erillistä, sille varattua virtalähdettä.
Missään tapauksessa ei saa käyttää jonkin toisen laitteen
kanssa yhteistä virtalähdettä.

■ Käytä kaapelointiin tarpeeksi pitkää kaapelia, jossa ei ole
liitoksia.
Älä käytä jatkojohtoa. Älä kuormita virtalähdettä muulla tavalla,
käytä erillistä virtapiiriä. Muussa tapauksessa seurauksena voi
olla epätavallista kuumenemista, sähköiskuja tai tulipalo.

■ Käytä vain ilmoitetun tyyppisiä johtimia virtalähteen tai sisä- ja
ulkoyksikön välisiin sähkökytkentöihin.
Kiinnitä yksiköiden väliset johtimet niin, että niiden liittimiin ei
kohdistu ulkoista rasitusta. Epätäydelliset kytkennät tai
kiinnitykset voivat aiheuttaa liittimien ylikuumenemisen tai
tulipalon.

■ Aseta väli- tai virtakaapelit niin, että ne eivät rasita rakennetta
tarpeettomasti, ja muista kiinnittää suojus.
Asenna suojukset johtimien päälle. Jos suojusta ei ole kiinnitetty
kunnolla, seurauksena voi olla liittimien epätavallista
kuumenemista, sähköiskuja tai tulipalo.

■ Jos kylmäainetta on päässyt vuotamaan asennuksen
aikana, tuuleta huone.
Kylmäaine tuottaa myrkyllistä kaasua, jos se joutuu
tekemisiin avotulen kanssa.

■ Kun kaikki asennustyöt on tehty, tarkista, ettei
kylmäainetta vuoda.
Kylmäaine tuottaa myrkyllistä kaasua, jos se joutuu
tekemisiin avotulen kanssa.

■ Kun järjestelmää asennetaan tai siirretään, jäähdytyspiiriin ei
saa päästä muita aineita (esim. ilmaa) kuin ilmoitettua
kylmäainetta (R410A).
Jos jäähdytyspiiriin pääsee ilmaa tai muita vieraita aineita,
seurauksena on epänormaali paineenlisäys tai murtuma, joka
voi aiheuttaa vammoja.

■ Pysäytä pumppauksen alasajon aikana kompressori ennen
kylmäaineputkiston irrotusta.
Jos kompressori on vielä käynnissä ja sulkuventtiili auki pumpun
alasajon aikana, ilmaa imetään sisään, kun kylmäaineputkisto
irrotetaan. Seurauksena on epänormaali paine
jäähdytyspiirissä, mikä voi aiheuttaa särkymisen ja jopa
vammoja.

■ Kiinnitä asennuksen aikana kylmäaineputkisto tiukasti ennen
kompressorin käynnistystä.
Jos kompressoria ei ole kiinnitetty ja sulkuventtiili on auki
pumpun alasajon aikana, ilmaa imetään sisään, kun kom-
pressori on käynnissä. Seurauksena on epänormaali paine
jäähdytyspiirissä, mikä voi aiheuttaa särkymisen ja jopa
vammoja.

■ Muista tehdä maadoitus. Älä maadoita yksikköä vesi-
johtoon, ukkosenjohdattimeen tai puhelimen maahan.
Epätäydellinen maadoitus voi aiheuttaa sähköiskun tai
tulipalon.
Salaman tai muun lähteen aiheuttama korkea syöksyvirta voi
vaurioittaa ilmastointilaitetta.

■ Muista asentaa maavuotokatkaisin.
Jos näin ei tehdä, seurauksena voi olla sähköisku tai tulipalo.
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VAROITUSTEN noudattamatta jättämisestä saattaa koitua
vakavia seurauksia kuten kuolema tai vaikea vamma.

HUOMAUTUSTEN noudattamatta jättämisestä saattaa
koitua vakavia seurauksia.

Muista noudattaa tätä ohjetta.

Muista tehdä maadoitus.

Älä koskaan tee näin.
Asennusopas
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Huomautus

■ Älä asenna ilmastointilaitetta paikkaan, jossa se saattaa
joutua alttiiksi vuotavalle, syttyvälle kaasulle.
Jos kaasua vuotaa ja sitä kerääntyy yksikön ympärille,
yksikkö saattaa syttyä tuleen.

■ Asenna poistoputket tämän oppaan ohjeiden mukaan.
Riittämätön putkitus voi aiheuttaa tulvimista.

■ Kiristä laippamutteri oikeaan tiukkuuteen esimerkiksi
momenttiavaimella.
Jos laippamutteria kiristetään liikaa, se saattaa ajan mittaan
murtua ja aiheuttaa kylmäainevuodon.

VARUSTEET

A–I: sisäyksikkö

ASENNUSPAIKAN VALINTA

Pyydä käyttäjää hyväksymään asennuspaikka ennen asennusta.

Sisäyksikkö

Sisäyksikkö on sijoitettava paikkaan, jossa:

■ sisäyksikön asennuspiirustuksissa ilmoitetut asennusehdot
täyttyvät,

■ sekä ilmanotolla että -poistolla on selkeät reitit,

■ yksikkö ei ole suorassa auringonvalossa,

■ yksikkö ei ole lämmön- tai höyrynlähteiden lähellä,

■ ei ole koneöljyhöyryjen lähdettä (se voi lyhentää sisäyksikön
käyttöikää),

■ viileää tai lämmintä ilmaa kiertää koko huoneessa,

■ yksikkö ei ole lähellä sähkösytytystyyppisiä loistelamppuja
(vaihtosuuntain- tai pikakäynnistystyyppi), sillä ne voivat
pienentää kaukosäätimen toiminta-aluetta,

■ yksikkö on vähintään 1 metrin päässä televisio- tai radio-
vastaanottimista (yksikkö voi aiheuttaa häiriöitä kuvaan tai
ääneen).

Langaton kaukosäädin

■ Kytke kaikki huoneen loistelamput (jos sellaisia on) päälle, ja etsi
paikka, josta sisäyksikkö vastaanottaa kaukosäätimen signaalit
oikein (korkeintaan 7 metrin etäisyydellä).

■ Tee DIP-kytkinasetukset. Tee asetukset asiakkaan hankkiman
yksikön tyypin mukaan. Oletusasetukset ovat lämpöpumpun
puolella.

■ Vain jäähdytys: Aseta DIP-kytkimet "vain jäähdytys" -puolelle
(kuvan asento B)

■ Lämpöpumppu: Tarkista, että DIP-kytkimet ovat lämpöpumpun
puolella. Jos ne ovat "vain jäähdytys" -puolella, siirrä ne
lämpöpumpun puolelle. (Aseta ne yllä olevan kuvan asentoon A)

SISÄYKSIKÖN ASENNUSPIIRUSTUKSET

Sisäyksikkö voidaan asentaa millä tahansa seuraavista kolmesta
tavasta.

Asennuspaneelin kiinnityspaikka.

A Asennuslevy 1

B Fotokatalyyttinen titaaniapatiitti-ilmanpuhdistussuodatin 2

C Tyhjennysletku 1

D Eristelevy 1

E Langaton kaukosäädin 1

F Kaukosäätimen teline 1

G AAA-paristot 2

J Käyttöopas 1

K Asennusopas 1

Esillä Puoliksi 
piilossa Piilossa

Lattia-asennus Seinäasennus

1 Asennuslevy

2 Lista

3 Säleikkö (ei sisälly toimitukseen)

H/P C/O

1

A B

1

2

3

64

644

134

(700)

(6
00

)

57
4

26

14
0

23
0

25
0

35

35

210

160

15
0
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ASENNUSVIHJEITÄ

Etupaneelin irrotus ja asennus

Irrotustapa

1 Liu'uta, kunnes 2 pysäytintä
napsahtaa paikoilleen.

2 Avaa etupaneelia eteenpäin ja
irrota nyöri.

3 Irrota etupaneeli.

Asennustapa

1 Kiinnitä etusäleikkö ja etu-
paneeli, kun olet vetänyt
nyörin niiden ympäri.

2 Sulje etupaneeli ja liu'uta,
kunnes pysäyttimet
napsahtavat ulos.

Eri osoitteiden asettaminen

Kun yhteen huoneeseen asennetaan kaksi sisäyksikköä, kaksi
kaukosäädintä voidaan asettaa eri osoitteisiin.

1. Irrota etusäleikkö.

2. Nosta anturin lukituslevy ja irrota metallinen etulevy.

3. Irrota liittimet 5P, 6P ja 7P.

4. Irrota sähkörasia (1 ruuvi).

5. Irrota termistori.

6. Irrota metallinen sivulevy (7 kielekettä).

7. Katkaise piirikortin osoitteen hyppyjohdin (JA). Katso vaihe 6.

8. Katkaise kaukosäätimen osoitteen hyppyjohdin (JA).

1 Etusäleikkö

2 Ilmansuodatin

3 Etupaneeli

4 Vähintään 50 mm seinistä

5 Vähintään 70 mm

6 Tiivistä putkiaukon reikä tiivistemassalla.

1 Fotokatalyyttinen titaaniapatiitti-ilmanpuhdistussuodatin

1 Langaton kaukosäädin

2 Kaukosäätimen teline

3 Ruuvit M3x20L (eivät sisälly toimitukseen)

1

2

3

4

6

4

5

1

1

2

3

1 Anturin lukituslevy (katso vaihe 2.)

2 Metallinen sivulevy

3 Metallinen etulevy (katso vaihe 2.)

1

2

3

4

1 Liitin 6P (katso vaihe 3.)

2 Liitin 5P (katso vaihe 3.)

3 Liitin 7P (katso vaihe 3.)

4 Irrota 1 ruuvi (katso vaihe 4.)

1
1 Termistori

JA ADRESS

EXIST 1

CUT 2

JA

1

2

3

Asennusopas

3
FVXS25~50FV1B

R410A Split -sarja
4PW34438-6



                                             
SISÄYKSIKÖN ASENNUS – ASENNUS ESILLE

Kylmäaineputkisto

■ Poraa reikä (läpimitta 65 mm) kuvassa symbolilla 

osoitettuun paikkaan.

■ Reiän paikka vaihtelee sen mukaan, miltä puolelta putki otetaan
ulos.

■ Lisätietoja putkistosta on kohdassa "Kylmäaineputken
liittäminen" sivulla 6.

■ Jätä putken ympärille tilaa sisäyksikön putken liittämisen
helpottamiseksi.

Reiän poraaminen seinään ja seinään upotetun putken 
asennus

■ Jos seinässä on metallirunko tai -levy, on käytettävä seinään
upotettua putkea ja suojusta läpivientireiässä kuumenemisen,
sähköiskun tai tulipalon ehkäisemiseksi.

■ Putkien ympärillä olevat raot on tiivistettävä vesivuotojen
ehkäisemiseksi.

1 Poraa seinään 65 mm:n läpivientireikä niin, että se viettää alas
ulospäin.

2 Laita seinäputki reikään.

3 Laita läpivientireiän suojus seinäputkeen.

4 Kun kylmäaineputket, johdot ja poistoputki on asennettu, tiivistä
putken reikä tiivistemassalla.

1 Seinä

2 Putkisto vasemmalla alhaalla

3 Putkisto oikealla alhaalla

1 Putkisto vasemmalla takana

2 Putkisto oikealla takana

3 Vasen/oikea putki

J4

J4 ADRESS

EXIST 1

CUT 2

45

75 75

60

1

32

75 75

45 45 45

45

1 2 2

3

HUOMAUTUS

Pienin sallittu pituus

■ Suositeltu lyhin putken pituus on 2,5 m, jotta vältetään
ulkoyksiköstä tuleva melu ja tärinä.
(Mekaanista melua ja tärinää voi esiintyä sen
mukaan, miten yksikkö on asennettu ja millaisessa
ympäristössä sitä käytetään.)

■ Katso putken enimmäispituus ulkoyksikön
asennusoppaasta.

■ Katso usean yhteyden tietoja usean ulkoyksikön
asennusoppaasta.

1 Seinä

2 Kylmäaineputki

3 Lattia

1 Sisäpuoli

2 Ulkopuoli

3 Seinään upotettu putki (ei sisälly toimitukseen)

4 Tiivistys

5 Läpivientireiän suojus (ei sisälly toimitukseen)

350

75

45

1

2

3

Ø65 mm

1 2

4

3

3

5
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Tyhjennysputkisto

■ Käytä erikseen hankittavaa, jäykkää PVC-putkea (tavallinen
VP 20 -putki, ulkohalkaisija 26 mm, sisähalkaisija 20 mm)
tyhjennysputkena.

■ Tyhjennysletku (ulkohalkaisija 18 mm liitospäässä, pituus
220 mm) toimitetaan sisäyksikön mukana. Valmistele tyhjennys-
putki alla olevan kuvan mukaisesti.

■ Tyhjennysputken täytyy kallistua alaspäin niin, että vesi virtaa
tasaisesti kerääntymättä mihinkään. (Vesilukkoa ei saa olla.)

■ Asenna tyhjennysletku tähän syvyyteen, jotta se pysyy
tyhjennysputken sisällä.

■ Eristä sisällä oleva tyhjennysputki vähintään 10 mm:n
eristekerroksella tiivistymisen ehkäisemiseksi.

■ Irrota ilmansuodattimet ja kaada hieman vettä valutusastiaan
tarkistaaksesi, että vesi virtaa ongelmitta.

Sisäyksikön asennus

1 Valmistelut

■ Avaa etusäleikkö, irrota 4 ruuvia ja ota etupaneeli irti.

■ Irrota halkaistut osat alla olevien ohjeiden mukaan.

Listat:

■ Irrota pylväät. (Irrota alarungon
halkaistut osat pihdeillä.)

Sivuputket:

■ Irrota pylväät.

1. Irrota 7 ruuvia.

2. Irrota yläsuojus (2 kielekettä)-

3. Irrota vasen ja oikea suojus
(2 kielekettä kummallakin
puolella).

4. Irrota alarungon ja suojusten halkaistut osat pihdeillä.

5. Asenna takaisin päinvastaisessa järjestyksessä (vaihe 3>2>1).

2 Asennus

■ Kiinnitä 6 ruuvilla lattia-asennuksissa. (Älä unohda kiinnittää
takaseinään.)

■ Kiinnitä seinäasennuksessa asennuslevy 5 ruuvilla ja
sisäyksikkö 4 ruuvilla.

1 Tyhjennysletku

2 Vinyylikloridityhjennysputki (VP-20)

3 Supistuskappale

4 Vinyylikloridityhjennysputki (VP-30)

5 Asenna tyhjennysletku tähän syvyyteen, jotta se pysyy 
tyhjennysputken sisällä.

1 Vesilukkoa ei saa olla.

2 Ei saa olla kosketuksissa veden kanssa.

Käytä liimaukseen PVC-liimaa. Muussa tapauksessa
seurauksena voi olla vesivuoto.

100

≥50 mm

220

150

10
0

1

2

3
4

5

1

2

1 Etusäleikkö

2 Suojus

3 Etupaneeli

4 Irrota 4 ruuvia.

5 Avaa etupaneeli.

6 Irrota etusäleikkö

7 3 kielekettä

A Listat

B Sivuputket

1 Suojus

2 Irrota pylväs

3 Alarunko

➆
1 2

3

4

5

6

1

2

2
3 4

A B
1 1

2
2

3
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■ Asennuslevy on kiinnitettävä seinään, joka kantaa sisäyksikön
painon.

1. Kiinnitä asennuslevy tilapäisesti seinään, varmista, että levy on
täysin vaakasuorassa, ja merkitse porauskohdat seinään.

2. Kiinnitä asennuslevy seinään ruuveilla.

Lattia-asennus

Seinäasennus

3. Kun kylmäaine- ja tyhjennysputkiliitännät on tehty, täytä
läpivientireiän raot tiivistemassalla.
Rako saattaa aiheuttaa kosteuden tiivistymistä kylmäaine- ja
tyhjennysputkiin, ja putkiin voi päästä hyönteisiä.

4. Kun kaikki liitokset on tehty, kiinnitä etupaneeli ja etusäleikkö
alkuperäisille paikoilleen.

Putken pään laipoitus

1 Leikkaa putken pää putkenkatkaisimella.

2 Poista purseet niin, että leikattu pinta on alaspäin, jotta palat
eivät pääse putkeen.

3 Laita laippamutteri putkelle.

Aseta tarkasti yllä näytettyyn asentoon.

4 Laipoita putki.

5 Tarkasta, että laipoitus on tehty oikein.

Kylmäaineputken liittäminen

1 Käytä laippamuttereiden kiristykseen momenttiavainta niiden
vaurioitumisen ja kaasuvuotojen ehkäisemiseksi.

2 Kohdista molempien laipoitusten keskipisteet ja kiristä laippa-
muttereita käsin 3–4 kierrosta. Kiristä ne sitten kunnolla
momenttiavaimella.

1 Suojus

2 6 ruuvia (M4x25L) (eivät sisälly toimitukseen)

1 Asennuslevy
Asennuslevy on kiinnitettävä seinään, joka kantaa 
sisäyksikön painon.

2 5 ruuvia (M4x25L) (eivät sisälly toimitukseen)

3 4 ruuvia (M4x25L) (eivät sisälly toimitukseen)

4 Lista

1

2

3 4

2

1

1 Katkaise tarkasti suorassa kulmassa.

2 Poista purseet

1

R410A:n 
laipoitus-
työkalu Tavallinen laipoitustyökalu

1 Kytkin
Kytkin 

(Ridgid-tyyppi)
Siipimutteri 

(Imperial-tyyppi)

A 0~0,5 mm 0,5 mm 1,0 mm

1 Laipan sisäpinnan on oltava virheetön.

2 Putken pään täytyy olla tasaisesti laipoitettu ja täysin pyöreä.

3 Varmista, että laippamutteri on asennettu.

VAROITUS

■ Älä laita mineraaliöljyä laipoitettuun osaan.

■ Estä mineraaliöljyn pääsy järjestelmään, sillä se
lyhentää yksiköiden käyttöikää.

■ Älä koskaan käytä aikaisemmin asennettuja putkia.
Käytä vain yksikön mukana toimitettuja osia.

■ Älä koskaan asenna kuivainta tähän R410A-
yksikköön sen käyttöiän takaamiseksi.

■ Kuivausaine saattaa liuottaa ja vaurioittaa
järjestelmää.

■ Puutteellisesti tehty laipoitus saattaa aiheuttaa
kylmäainekaasun vuotoja.

1 2

A

1 2

3

2

3

1

4

1 Momenttiavain

2 Kiintoavain

3 Putkiliitos

4 Laippamutteri
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3 Levitä kaasuvuodon estämiseksi jäähdytyskoneöljyä
laipoituksen sisä- ja ulkopinnoille.

Sivele näihin kohtiin jäähdytyskoneöljyä.

Huomautuksia putkien käsittelystä

■ Suojaa putken avoin pää pölyltä ja kosteudelta.

■ Kaikkien putken mutkien on oltava mahdollisimman loivia. Käytä
putkentaivutinta taivutukseen.
Taivutussäteen on oltava 30–40 mm tai suurempi.

Kupariputkien ja lämmöneristysmateriaalien valinta

Yleisesti saatavana olevia kupariputkia ja varusteita voidaan käyttää,
kun seuraavat ehdot otetaan huomioon.

1. Lämmöneristysmateriaali: Polyeteenivaahto. Lämmönsiirto-
nopeus 0,041–0,052 W/mK (0,035–0,045 kcal/mh°C). Valitse
lämmöneristysmateriaalit, jotka kestävät 110°C lämpötilan.

2. Muista eristää sekä neste- että kaasuputket ja noudattaa alla
olevia eristysmittoja.

3. Käytä erillisiä lämmöneristysputkia kaasu- ja kylmäaine-
nesteputkille.

Kaasuvuotojen tarkastus

■ Tarkasta ilmauksen jälkeen, ettei kaasua vuoda.

■ Katso ulkoyksikön käyttöoppaasta ilman poisto-ohjeita.

Tarkista vuoto tästä.

Laita tähän saippuavettä ja tarkista huolellisesti, vuotaako
kaasua.
Kun tarkistus on tehty, pyyhi saippuavesi pois.

Liitäntäputken kiinnitys

Kiinnitä putki sen jälkeen, kun kaasuvuoto on tarkistettu yllä olevien
ohjeiden mukaan.

■ Katkaise asennuspaikan putkiston eristetty osa ja sovita se
yhdistettävään osaan.

■ Kiinnitä kylmäaineputken viilto puskuliitoksella lisäputkistoon
eristysnauhaa käyttäen ja varmista, ettei rakoja ole.

Laippamutterin kiristysmomentti

Kaasupuoli Nestepuoli

Luokka 25/35 3/8 tuumaa
32,7~39,9 N•m 1/4 tuumaa

14,2~17,2 N•m
Luokka 50 1/2 tuumaa

49,5~60,3 N•m

1 Sade

2 Seinä

3 Muista asentaa hattu.

4 Jos laippahattua ei ole saatavana, peitä laipan suu teipillä lian 
tai veden pitämiseksi poissa.

1 Kaasuputki

2 Yksiköiden väliset johdot

3 Nesteputki

4 Kaasuputken eriste

5 Eristysnauha

6 Nesteputken eriste

1

3
2

4

1
2

3

4
5

6

Luokka
Ulkoläpim. 

(mm)
Paksuus 

(mm)

Kaasupuoli
25/35 9,5 0,8

50 12,7 0,8

Nestepuoli — 6,4 0,8

Luokka
Ulkoläpim. 

(mm)
Paksuus 

(mm)

Kaasuputken lämmöneristys
25/35 12–15 ≥10

50 14–16 ≥10

Nesteputken lämmöneristys — 8–10 ≥10

1

2

1

2

3
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■ Kiedo toimitettu eristelevy viillon ja puskuliitoksen ympärille ja
varmista, ettei rakoja ole.

Tyhjennysletkun liittäminen

Työnnä toimitettu tyhjennysletku valutusastian istukkaan.

Työnnä letkua niin pitkälle, että se tarttuu istukan tiivisteeseen.

Johdotus

Asenna useita sisäyksiköitä sisältävän järjestelmän sisäyksikkö
ulkoyksikön mukana toimitetun asennusoppaan ohjeiden mukaisesti.

1 Kuori johtimien päät (15 mm).

2 Sovita johtimien värit yhteen riviliittimien liitinnumeroiden kanssa
ja työnnä johdin kunnolla liittimeen.

3 Liitä maajohtimet vastaaviin liittimiin.

4 Varmista vetämällä, että johtimet ovat kunnolla kiinni, ja kiinnitä
ne sitten johtopitimellä.

5 Kiinnitä kaukosäätimen kaapeli liittimeen S1. Katso
"Kytkettäessä HA-järjestelmään" sivulla 8.

Kytkettäessä HA-järjestelmään

1. Irrota sähkörasia. (Katso "Eri osoitteiden asettaminen" sivulla 3.)

2. Katkaise nastat pihdeillä.

3. Tee kytkennät kaavion mukaisesti ja liitä liitäntäjohdin liittimeen
S21.

4. Kiinnitä metallinen sivulevy sekä termistorin anturi ja asenna
sähkörasia takaisin paikalleen.

5. Kytke liittimet 5P, 6P ja 7P.

6. Asenna metallinen etulevy ja anturin lukituslevy paikoilleen.

1 Kylmäaineputki

2 Viilto

3 Eristysnauha

4 Eristelevy

5 Lisäputki

VAROITUS

■ Eristä putkien liitos kunnolla. Riittämätön eristys voi
aiheuttaa vesivuotoja.

■ Työnnä putkea sisään niin, että se ei rasita etu-
paneelia tarpeettomasti.

1 Valutusastia

2 Tiiviste

3 Tyhjennysletku

1

4

5

1

2

3

1 Anturin lukituslevy

2 Metallinen etulevy

3 Aseta johtimet niin, että metallinen etulevy sopii kunnolla 
paikalleen.

4 Kiinnitä johdinpidin tiukasti niin, että johtimiin ei kohdistu 
ulkoista rasitusta.

5 Käytä ohjeiden mukaista sähköjohtoa.

6 Johdinpidin

7 Sähkökomponenttirasia

8 Riviliitin

1 Ulkoyksikkö

2 Kiinnitä johtimet tiukasti liittimien ruuveilla.

3 Sisäyksikkö

VAROITUS

■ Älä käytä kierteitettyjä tai kerrattuja johtoja,
jatkojohtoja tai tähtikytkentöjä tms., sillä ne voivat
aiheuttaa ylikuumenemista, sähköiskun tai tulopalon.

■ Älä käytä paikallisesti ostettuja sähköosia tuotteen
sisällä. (Älä haaroita tyhjennyspumpun yms. virtaa
riviliittimestä.) Jos näin tehdään, seurauksena voi olla
sähköisku tai tulipalo.

1 2 3 8

7

6

5
4

3

1

2

1
2
3

1 2 3 L N

13 2

2
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SISÄYKSIKÖN ASENNUS – ASENNUS PUOLIKSI 
PIILOON

Tässä kohdassa annetaan vain tätä asennustapaa koskevia tietoja.
Katso lisäohjeita kohdasta "Sisäyksikön asennus – asennus esille"
sivulla 4.

Seinän reikä

Poraa kuvassa osoitetun kokoinen reikä seinään.

Lisälevyn asennus pääyksikön kiinnitystä varten

Yksikön takaosa voidaan kiinnittää ruuveilla kuvassa näytettävistä
kohdista. Muista asentaa lisälevy sisäseinän syvyyden mukaisesti.

Kiinnityspiste takana

Kylmäaineputkisto

Katso "Kylmäaineputkisto" sivulla 4.

Reiän sijainti

Sisäyksikön asennus

1 Irrota etusäleikkö. (Katso "Sisäyksikön asennus" sivulla 5.)

2 Irrota 7 ruuvia.

3 Irrota yläsuojus (2 kielekettä) ja sivusuojukset (2 kielekettä
kummallakin puolella).

1 HA-liitin (S21)

2 Metallinen sivulevy

3 HA-johto

4 Nasta

5 Metallinen etulevy

6 Anturin lukituslevy

1 Avoin puoli

2 Avausreikä

3 Lattia

1 Ruuvin reikä

2 Avausreikä

3 Lisälevy (ei sisälly toimitukseen)

S21

1

2
3

4

5

6

670~690

58
5~

59
51

3 2

140

230

644

150

250

95

250

200

1 1

2

3

3

HUOMAUTUS

Pääyksikön asennukseen on käytettävä lisälevyä. Muuten
yksikön ja seinän väliin jää rako.

1 Putkisto vasemmalla alhaalla

2 Putkisto oikealla alhaalla

3 Seinä

4 Putkisto oikealla/vasemmalla

1 Yläsuojus

2 Sivusuojus

50

35

45

90 75

50

1 2 3

4

1

2
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4 Kiinnitä sisäyksikkö seinään, kiinnitä se lattiaan (2 ruuvia) ja
takana olevaan säleeseen 4 kiinnitysruuvilla (M4x25L).

SISÄYKSIKÖN ASENNUS – ASENNUS PIILOON

Tässä kohdassa annetaan vain tätä asennustapaa koskevia tietoja.
Katso lisäohjeita kohdasta "Sisäyksikön asennus – asennus esille"
sivulla 4.

Asenna yksikkö alla olevien ohjeiden mukaisesti. Ohjeiden
laiminlyönti voi aiheuttaa sekä jäähdytys- että lämmitysvirheitä ja
kosteuden tiivistymistä talossa.

■ Jätä riittävästi tilaa pääyksikön ja välikaton väliin, jotta viileän/
lämpimän ilman virtaus ei esty.

■ Aseta välilevy ilman ulostulo- ja sisäänmeno-osien väliin.

■ Aseta välilevy oikealle puolelle.

■ Vaihda ylöspuhalluksen rajakytkimen asento.

■ Käytä ilman ulostuloaukossa liikuteltavaa säleikköä viileän/
lämpimän ilman virtaussuunnan säätöön.

■ Säleikön koon täytyy olla vähintään 70% avoimesta nopeudesta.

Näkymä ylhäältä

Näkymä sivusta

Näkymä edestä

Kylmäaineputkisto

Reiän sijainti

HUOMAUTUS

■ Käytä valutusastian reunaa sisäyksikön
vaakaulokkeena.

■ Asenna sisäyksikkö tiiviisti seinää vasten.

HUOMAA Tietoja kylmäaineputkistosta, reiän poraamisesta
seinään sekä seinään upotetun putken ja tyhjennys-
putkiston asennuksesta, sisäyksikön asennuksesta,
putken pään laipoituksesta, kylmäaineputken liittä-
misestä, kaasuvuodon tarkistuksesta, yhdysputken
kiinnityksestä, tyhjennysletkun liittämisestä,
johdotuksesta sekä liittämisestä HA-järjestelmään on
kohdassa "Sisäyksikön asennus – asennus esille"
sivulla 4.

1 Oikean puolen välilevy

2 Välilevy

≥50 ≥50

1

2

1 Liikuteltava säleikkö

2 Välilevy

3 Oikean puolen välilevy

4 Yläsäleikkö ei saa olla ulkoneva

5 Vähintään 70 % avoimesta nopeudesta

Näkymä ylhäältä Näkymä sivusta

1 Putkisto vasemmalla alhaalla

2 Putkisto oikealla alhaalla

3 Putkisto oikealla/vasemmalla

1
5
-2
0

4
1
0

1
2
0

20-30

≥70

1

1

4

5

2

2

3

75 75
45

6045

45

3

21
FVXS25~50FV1B
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Ilman ylöspuhalluksen DIP-kytkimen asennon 
muuttaminen

Käännä ylöspuhalluksen DIP-kytkin (SW2-4) asentoon ON ilman
ylöspuhalluksen rajoittamista varten.

1 Irrota etusäleikkö.

(Katso "Sisäyksikön asennus" sivulla 5.)

2 Käännä sähkölaiterasian piirilevyn DIP-kytkin (SW2-4) asentoon
ON.

Kytkimen käyttö ja asetus

KOEKÄYTTÖ JA TESTAUS

1 Mittaa syöttöjännite ja varmista, että se on ilmoitetulla alueella.

2 Koekäyttö on suoritettava joko jäähdytys- tai lämmitystilassa.

Lämpöpumppu

Valitse jäähdytystilassa alin ohjelmoitava lämpötila tai lämmitystilassa
korkein ohjelmoitava lämpötila.

■ Koekäyttöä ei välttämättä voi suorittaa kummassakaan tilassa
huoneen lämpötilan mukaan. Käytä kaukosäädintä koekäyttöön
alla olevien ohjeiden mukaisesti.

■ Kun koekäyttö on suoritettu, säädä lämpötila normaalille tasolle
(26°C–28°C jäähdytystilassa, 20°C–24°C lämmitystilassa).

■ Turvallisuuden vuoksi järjestelmä estää toiminnan käynnistä-
misen uudelleen 3 minuutin ajan sammutuksen jälkeen.

Vain jäähdytys

Valitse alin ohjelmoitava lämpötila

■ Koekäyttöä ei välttämättä voi suorittaa jäähdytystilassa huoneen
lämpötilan mukaan.
Käytä kaukosäädintä koekäyttöön alla olevien ohjeiden
mukaisesti.

■ Kun koekäyttö on suoritettu, aseta lämpötila normaalille tasolle
(26°C–28°C).

■ Turvallisuuden vuoksi järjestelmä estää toiminnan käynnistä-
misen uudelleen 3 minuutin ajan sammutuksen jälkeen.

3 Suorita testaus käyttöoppaan ohjeiden mukaisesti sen
varmistamiseksi, että kaikki toiminnot ja osat, esim. kaihtimien
liike, toimivat kunnolla.

■ Ilmastointilaite vaatii hieman virtaa valmiustilassa. Jos
järjestelmää ei tulla käyttämään heti asennuksen jälkeen,
sulje katkaisin tarpeettoman virrankulutuksen estämiseksi.

■ Jos katkaisin laukeaa ja katkaisee ilmastointilaitteen virran,
järjestelmä palaa alkuperäiseen toimintatilaan, kun katkaisin
avataan uudelleen.

Koekäyttö kaukosäätimellä

1. Käynnistä järjestelmä painamalla ON/OFF-painiketta.

2. Paina TEMP-painiketta (2 paikkaa) ja MODE-painiketta yhtä
aikaa.

3. Paina MODE-painiketta kaksi kertaa. ("Näyttöön ilmestyy " "
osoitukseksi siitä, että koekäyttötila on valittu.)

4. Koekäyttötila loppuu noin 30 minuutin kuluttua, ja yksikkö siirtyy
normaalitilaan. Lopeta koekäyttö painamalla ON/OFF-
painiketta.

Testauskohteet

1 Ilman ylöspuhalluksen DIP-kytkin

Kytkimen numero SW2-4

Asetustoiminto Ilman ylöspuhalluksen rajoitus

ON <-> OFF ON <-> OFF

Käyttö Kytke päälle upotettuja yksiköitä 
varten

Tehdasasetus OFF

Ylöspuhalluksen kytkin täytyy kytkeä päälle. Muuten
seurauksena voi olla sekä jäähdytys- että lämmitysvirheitä
ja kosteuden tiivistymistä talossa.

HUOMAA Tietoja kylmäaineputkistosta, reiän poraamisesta
seinään sekä seinään upotetun putken ja tyhjennys-
putkiston asennuksesta, sisäyksikön asennuksesta,
putken pään laipoituksesta, kylmäaineputken liittä-
misestä, kaasuvuodon tarkistuksesta, yhdysputken
kiinnityksestä, tyhjennysletkun liittämisestä,
johdotuksesta sekä liittämisestä HA-järjestelmään on
kohdassa "Sisäyksikön asennus – asennus esille"
sivulla 4.

1

Testauskohteet Oire

■ Sisä- ja ulkoyksiköt on asennettu 
oikein tukeville alustoille.

Putoaminen, tärinä, melu

■ Ei kylmäainekaasuvuotoja. Riittämätön jäähdytys-/
lämmitystoiminto

■ Kylmäainekaasu- ja nesteputket 
sekä sisätyhjennysletkun jatke on 
lämpöeristetty.

Vesivuoto

■ Poistoletku on asennettu oikein. Vesivuoto

■ Järjestelmä on maadoitettu 
oikein.

Sähkövuoto

■ Yksiköiden välisiin 
johdinliitäntöihin on käytetty 
asianmukaisia johtimia.

Ei toimi tai palovaurio

■ Sisä- tai ulkoyksikön ilmanotolla 
tai -poistolla on selvä reitti. 
Sulkuventtiilit on avattu.

Riittämätön jäähdytys-/
lämmitystoiminto

■ Sisäyksikkö vastaanottaa 
kaukosäätimen komennot 
asianmukaisesti.

Ei toimi
Asennusopas
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