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TURVALLISUUSOHJEET

Tutustu huolellisesti näihin turvallisuusohjeisiin ennen
ilmastointilaitteiston asentamista, ja huolehdi siitä, että laitteisto
asennetaan oikein.

Kun asennus on valmis, suorita koekäyttö vikojen varalta ja selitä
asiakkaalle käyttöoppaan avulla, miten ilmastointilaitetta käytetään ja
hoidetaan. Pyydä asiakasta säilyttämään asennusopas sekä
käyttöopas myöhempää tarvetta varten.

Tätä ilmastointilaitetta koskee ehto "laitteet, jotka eivät ole julkisessa
käytössä".

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

Varoitus

■ Pyydä jälleenmyyjää tai ammattitaitoista henkilöä suorittamaan
asennus.
Älä yritä asentaa ilmastointilaitetta itse. Väärin tehty asennus voi
aiheuttaa vesivuotoja, sähköiskuja tai tulipaloja.

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

■ Kysy jälleenmyyjältä toimintaohjeita kylmäainevuodon
sattuessa. Jos ilmastointilaite asennetaan pieneen huoneeseen,
on huolehdittava siitä, että kylmäainevuodon sattuessa sen
määrä ei ylitä sallittua pitoisuusrajaa.
Muuten seurauksena voi olla hapenpuutteesta aiheutuva
tapaturma.

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

■ Asenna ilmastointilaite tukevalle alustalle, joka kestää yksikön
painon.
Jos alusta on liian heikko, seurauksena voi olla laitteen
putoaminen, mikä voi aiheuttaa vammoja.

■ Suorita ilmoitettu asennustyö ottaen huomioon kovat tuulet,
hirmumyrskyt tai maanjäristykset.
Jos asennuksen aikana ei toimita näin, seurauksena voi olla
yksikön putoamisesta aiheutuvia tapaturmia.

■ Varmista, että yksikölle on varattu erillinen virtapiiri ja että
valtuutettu sähköurakoitsija on tehnyt kaikki sähkötyöt
paikallisten lakien ja säädösten sekä tämän asennusoppaan
mukaisesti.
Liian pieni virransyöttöpiirin kapasiteetti tai sopimattomat
sähkörakenteet saattavat aiheuttaa sähköiskuja tai tulipalon.

■ Varmista, että kaikki johdotukset ovat turvallisia, käyttävät
ilmoitettuja johtimia ja että liitäntöihin tai johtimiin ei kohdistu
rasitusta.
Huonosti tehdyt liitännät tai johtimien kiinnitykset voivat
aiheuttaa epänormaalia lämmönmuodostusta tai tulipalon.

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

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

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

■ Muista sammuttaa yksikkö, ennen kuin kosketat mitään
sähköosaa.

■ Älä kosketa kytkintä, jos sormesi ovat märät.
Kytkimen koskettaminen märillä sormilla voi aiheuttaa
sähköiskun.

■ Muista maadoittaa ilmastointilaite.
Älä maadoita yksikköä vesijohtoon, ukkosenjohdattimeen tai
puhelimen maahan.
Puutteellinen maadoitus työ voi aiheuttaa sähköiskuja tai
tulipaloja.
Salaman tai muun lähteen aiheuttama korkea syöksyvirta voi
vaurioittaa ilmastointilaitetta.

■ Muista asentaa maavuotokatkaisin.
Jos maavuotokatkaisinta ei asenneta, seurauksena voi olla
sähköisku tai tulipalo.

Huomio

■ Asenna poistoputket tämän asennusoppaan ohjeiden
mukaisesti hyvän tyhjennyksen varmistamiseksi, ja eristä putket
vesihöyryn tiivistymisen estämiseksi.
Poistoputkien väärä asennus voi aiheuttaa sisällä vesivuotoja ja
omaisuusvahinkoja.

■ Asenna sisä- ja ulkoyksiköt, virtajohto ja yhdysjohdot vähintään
1 metrin päähän televisioista tai radioista kuvahäiriöiden tai
kohinan ehkäisemiseksi.
(Saapuvan signaalin voimakkuuden mukaan 1 metrin etäisyys ei
välttämättä riitä kohinan poistamiseen.)

■ Kaukosäätimen (langattoman) lähetysetäisyys voi olla pienempi
huoneissa, joissa on loistelamppuja (vaihtomuunnin- tai
pikakäynnistystyyppi).
Asenna sisäyksikkö mahdollisimman kauas loisteputkista.

FXDQ20~32PBVE FXDQ20~32PBVET
FXDQ40~63NBVE FXDQ40~63NBVET
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■ Älä asenna ilmastointilaitetta seuraaviin paikkoihin:
• Paikat, joissa on mineraaliöljysumua, öljysumua tai esimerkiksi

keittiöstä syntyvää höyryä. 
Muoviosat voivat turmeltua ja irrota, mistä voi seurata vesivuoto.

• Paikat, joissa syntyy syövyttävää kaasua, esimerkiksi
rikkihappokaasua. 
Kupariputkien tai juotettujen osien syöpyminen voi aiheuttaa
kylmäainevuotoja.

• Paikat, joiden lähellä on sähkömagneettista säteilyä lähettäviä
laitteita. Sähkömagneettinen säteily voit häiritä ohjausjärjestelmän
toimintaa ja aiheuttaa yksikön toimintahäiriöitä.

• Paikat, joissa tulenarkaa kaasua voi vuotaa, joiden ilmassa on
hiilikuituja tai helposti syttyvää pölyä tai joissa käsitellään
höyrystyviä tulenarkoja aineita kuten tinneriä tai bensiiniä.

• Yksikön käyttäminen tällaisissa olosuhteissa voi aiheuttaa
tulipalon.

■ Älä kosketa lämmönvaihtimen jäähdytysripoja.
Virheellinen käsittely voi aiheuttaa vammoja.

■ Ole hyvin varovainen kuljettaessasi tuotetta.
Eräiden tuotteiden pakkaukseen on käytetty PP-siteitä. Älä
käytä PP-siteitä kuljetukseen. Se on vaarallista.

■ Hävitä pakkausmateriaalit turvallisesti.
Pakkausmateriaalit kuten naulat ja muut metalli- ja puuosat
voivat aiheuttaa pistohaavoja tai muita vammoja.
Revi rikki ja heitä pois muoviset pakkauspussit, jotta lapset eivät
voi leikkiä niiden kanssa. Jos lapset leikkivät muovipussin
kanssa, jota ei ole revitty rikki, he voivat tukehtua.

■ Älä sammuta virtaa heti käytön lopettamisen jälkeen.
Odota aina vähintään 5 minuuttia ennen virran sammuttamista.
Muuten seurauksena saattaa olla vesivuotoja ja ongelmia.

■ Tämä tuote voi aiheuttaa kotiympäristössä radiohäiriöitä, jolloin
käyttäjän täytyy ryhtyä asianmukaisiin toimenpiteisiin.

Noudata asennustyössä kansallisia määräyksiä.

ENNEN ASENNUSTA

Asennukseen tarvittavien varusteiden on oltava sinun
hallussasi, kunnes asennustyö on suoritettu. Älä hävitä niitä! 

1. Valitse kuljetustapa.

2. Jätä laite pakkaukseensa, kunnes se on kuljetettu asennuspaikkaan.
Kun pakkaus on purettava, käytä laitteen nostamiseen pehmeästä
materiaalista valmistettua nostosilmukkaa tai suojalevyjä ja köyttä,
jotta laite ei vahingoittuisi tai naarmuuntuisi.

Jos siirrät yksikköä avattaessa tai avaamisen jälkeen, tartu
yksikköön ripustushakasista. Älä käytä voimaa kylmäaine-
putkistoon, tyhjennysputkistoon tai laippaosiin.

Tarkista käytettävän R410A-kylmäaineen tyyppi ennen yksikön
asennusta. (Väärän kylmäaineen käyttö estää yksikön normaalin
toiminnan.)

Katso ulkoyksikön asennusohjeita sen asennusoppaasta.

Varotoimenpiteet

■ Muista kertoa asiakkaille, kuinka yksikköä käytetään oikein
(etenkin eri toimintojen käyttö ja lämpötilan säätö) antamalla
heidän suorittaa toimenpiteet itse samalla, kun he katsovat
ohjeita.

■ Älä asenna tiloihin, joiden ilma sisältää runsaasti suoloja, kuten
meren rannan läheisyydessä, sekä tilat, joissa jännite vaihtelee
suuresti (esim. tehtaat, ajoneuvot tai alukset).

Tarvikkeet

Tarkista, että yksikön mukana tulevat seuraavat tarvikkeet.

Valinnaiset tarvikkeet

Tämä sisäyksikkö tarvitsee yhden alla mainituista kaukosäätimistä.

Metallipuristin 1

Tyhjennysletku 1

Asennustiivisteet

• nesteputkea varten 1

• kaasuputkea varten 1

Tiivistetyyny

• suuri 1

• keskikoko 1

Putkien laipparuuvit 26

Aluslevy ripustuskoukkua varten 8

Puristin (iso) 8

Puristin (pieni) 4

Aluslevyn kiinnityslevy 4

Tiivistemateriaali 2

Ilmansuodatin 1

Asennusopas
Käyttöopas 1

Tuotteen laatusertifikaatti 1

Kaukosäädintyyppi

Johdollinen tyyppi BRC1C61

Johdoton tyyppi BRC4C65 / BRC4C66

OPERATION MANUAL

English

Deutsch

Français

Nederlands

Español

Italiano
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Installation manual
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Manual de instalação
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Installationsvejledning

Klimaanlag i opdelt system
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Ole erityisen huolellinen seuraavia kohteita 
asennettaessa ja tarkista ne asennuksen jälkeen.

Asennuksen jälkeen tarkastettavat kohteet

Katso myös "Turvallisuusohjeet" sivulla 1.

Toimituksen yhteydessä tarkastettavat kohteet

Tarkennuksia käyttöohjeisiin

Käyttöoppaassa kohdat, joissa on merkintä VAROITUS tai
HUOMAUTUS, varoittavat henkilövahinkojen ja laitevaurioiden
vaarasta sekä laitteen yleisestä käytöstä. Tästä syystä sinun täytyy
kertoa kyseinen sisältö kokonaan asiakkaillesi ja pyytää heitä
lukemaan käyttöopas.

ASENNUSPAIKAN VALINTA

1 Valitse asiakkaan hyväksymä asennuspaikka, joka täyttää
seuraavat ehdot.

■ Riittävä ilman jakautuminen voidaan varmistaa.

■ Mikään ei estä ilman kulkua.

■ Paikka, jossa tiivistynyt vesi voidaan poistaa
asianmukaisesti.

■ Katto on riittävän vahva kantamaan sisäyksikön painon.

■ Paikka, jossa alaslaskettu katto ei ole selvästi kallellaan.

■ Paikka, jossa syttyvän kaasun vuodosta ei ole pelkoa.

■ Paikka, jossa on riittävästi tilaa huolto- ja korjaustöiden
suorittamista varten.

■ Paikka, jossa sisä- ja ulkoyksiköiden väliset putket ovat
sallittujen rajojen sisällä. (Katso ulkoyksikön asennusohjeet.)

■ Mitta *H1 tarkoittaa yksikön vähimmäiskorkeutta.

■ Valitse mitat *H1 ja *H2 niin, että laskukulma on vähintään
1/100 kohdan "Poistoputkiston asennus" sivulla 7 mukaisesti.

■ Merkillä "*" osoitettu huoltotila tarvitaan, kun käytetään
erikseen myytävän PC-sovitinkortin (KRP1BA101)
asennusrasiaa.

HUOMIOITAVAA

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

■ Jos langaton sarja asennetaan huoneeseen, jossa on
loistelamppuja (vaihtomuunnin- tai pikakäynnistystyyppi),
kaukosäätimen lähetysetäisyys voi olla pienempi. Sisäyksiköt
on asennettava mahdollisimman kauas loisteputkista.

2 Käytä asennukseen ripustuspultteja. Tarkasta, että katto on
riittävän vahva kannattamaan yksikön painon. Jos tämä
vaikuttaa epävarmalta, vahvista kattoa ennen laitteen
asentamista.

(Asennuskulma on merkitty pahvilaatikkoon. Katso siitä
vahvistamista vaativat kohdat.)

Merkitse 
tarkistetut 

kohteet merkillä 
✓

■ Onko sisä- ja ulkoyksikkö 
kiinnitetty tukevasti?

Yksiköt voivat pudota, täristä tai 
aiheuttaa melua.

■ Onko kaasuvuototesti 
suoritettu?

Jäähdytys voi olla riittämätöntä.

■ Onko laite täysin eristetty? Tiivistynyt vesi voi vuotaa.

■ Toimiiko poisto 
esteettömästi?

Tiivistynyt vesi voi vuotaa.

■ Vastaako jännite laitteen 
tyyppikilvessä ilmoitettua 
jännitettä?

Laite voi toimia virheellisesti tai 
sen osat voivat palaa 
kuumetessaan.

■ Onko johdot ja putket 
asennettu oikein?

Laite voi toimia virheellisesti tai 
sen osat voivat palaa 
kuumetessaan.

■ Onko laite maadoitettu 
turvallisesti?

Laite on vaarallinen 
muuttuessaan jännitteiseksi.

■ Onko johdotuksen koko 
teknisten tietojen mukainen?

Laite voi toimia virheellisesti tai 
sen osat voivat palaa 
kuumetessaan.

■ Onko sisä- tai ulkoyksikön 
ilmanotto tai -poisto estynyt?

Jäähdytys voi olla riittämätöntä.

■ Onko kylmäaineputkiston 
pituus ja ylimääräinen 
kylmäainemäärä merkitty 
muistiin?

Laitteessa olevan 
jäähdytysaineen määrä on 
epäselvä.

Merkitse tarkistetut 
kohteet merkillä ✓

■ Selititkö toiminnot samalla, kun näytit käyttöoppaan asiakkaalle?

■ Annoitko käyttöoppaan ja takuutodistuksen asiakkaalle?

■ Selititkö asiakkaalle, miten erikseen hankittavia osia 
(ilmansuodatin, säleikkö [sekä poisto- että tuloilmasäleikkö] jne.) 
huolletaan ja puhdistetaan?

■ Annoitko erikseen hankittavien osien (jos on) oppaat 
asiakkaalle?

HUOMAUTUS

■ Jos siirrät yksikköä sen pakkauksesta purkamisen
aikana tai sen jälkeen, muista nostaa sitä sen
nostokorvakkeista. Älä kohdista painetta muihin osiin,
etenkään kylmäaineputkistoon, tyhjennysputkistoon ja
laippaosiin.

■ Jos uskot, että kosteus välikaton sisällä saattaa ylittää
30°C ja RH 80%, vahvista yksikön rungon eristystä. 
Käytä eristeenä lasivillaa tai polyeteenivaahtoa niin,
että sen paksuus on <10 mm ja että se sopii välikaton
aukon sisään.

1 Ohjausrasia

2 Välikatto

3 Lattiapinta-ala (mm)

≥300*

20
0

*H
1≥

24
0

≥2
50

0*H
2

≥2
0

≥300*

1

2 3
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VALMISTELUT ENNEN ASENNUSTA

1 Tarkista yksikön ja ripustuspulttien asentojen välinen
suhde.

Asenna tarkistusaukko ohjausrasian puolelle, jotta ohjausrasian
ja poistopumpun kunnossapito ja tarkastus käy helposti. Asenna
tarkistusaukko myös yksikön alaosaan.

2 Huolehdi siitä, että yksikön ulkoisen staattisen paineen
aluetta ei ylitetä.

(Katso teknisistä tiedoista ulkoisen staattisen paineen
asetusalue.)

3 Avaa asennusreikä. (Esiasennetut välikatot)

■ Kun asennusreikä on avattu välikatossa, johon yksikkö
asennetaan, vie kylmäaineputket, tyhjennysputket, viesti-
linjan johdotus ja kaukosäätimen johdotus (ei tarpeen
käytettäessä langatonta kaukosäädintä) yksikön putki- ja
johtoreikiin.
Katso "Kylmäaineputkiston asennus" sivulla 6,
"Poistoputkiston asennus" sivulla 7 ja "Johdotusesimerkki"
sivulla 10.

■ Varmista tarvittaessa välikaton reiän avaamisen jälkeen, että
välikatto on vaakasuora. Välikaton runkoa voidaan joutua
vahvistamaan tärinän estämiseksi.
Lisätietoja saat arkkitehdiltä tai puusepältä.

4 Asenna ripustuspultit.

(Käytä ripustuspultteja W3/8–M10.)
Käytä olemassa olevien seinien ankkurointeja, upotettuja
"proppuja" ja upotettuja ankkureita tai muita vastaavia (erikseen
hankittavia) osia uusiin kattoihin katon vahvistamiseksi niin, että
se kestää laitteen painon.

5 Vaihda alailmanottoa varten kammion kansi kuten alla
kerrotaan.

1. Irrota suojaverkko. (6 paikkaa) (vain PBVE(T))
Irrota kammion kansi. (7 paikkaa)

1 Ilman sisäänmenoaukko

2 Ilman poistoaukko

3 Tyhjennyspumppu

4 Ohjausrasia

5 Tarkastusaukon koko (450 x 450 mm)

6 Välikatto

Salli katsominen
Tarkastusluukku (välikaton aukko)

620

620

A
A

B

500

3 4

5

6

12

Malli A B

FXDQ20~32 700 740

FXDQ40+50 900 940

FXDQ63 1100 1140

1 Ankkuripultti

2 Kattolaatta

3 Pitkä mutteri tai liitosruuvi

4 Ripustuspultti

5 Sisäyksikkö

Huomautus Yllä mainittuja osia ei toimiteta laitteen mukana.

1 Ilman poistoaukko

2 Ilman sisäänmenoaukko

3 Kammion kansi

4 Suojaverkko (vain PBVE(T))

5

4

3

1

2

1
3

2

4
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2. Kiinnitä irrotettu kammion kansi takaisin alla olevassa kuvassa
näkyvän suunnan mukaisesti. (7 paikkaa)
Kiinnitä irrotettu suojaverkko kansi takaisin alla olevassa
kuvassa näkyvän suunnan mukaisesti. (6 paikkaa) (vain
PBVE(T))

3. Kiinnitä ilmansuodatin (tarvike) kaavion mukaisesti.
4 reikää, joita ilmansuodatin ei peitä, täytyy peittää erikseen
hankittavalla teipillä.

SISÄYKSIKÖN ASENNUS

Käytä asennukseen vain yhtiömme toimittamia tarvikkeita ja sen
määrittämiä osia.

1 Asenna sisäyksikkö tilapäisesti.

Kiinnitä ripustushakanen ripustuspulttiin. Varmista ripustus-
hakasen ylemmän ja alemman puolen mutterin ja aluslevyn
avulla, että se on kunnolla kiinni.

HUOMIOITAVAA

Koska yksikkö käyttää muovista valutusastiaa, estä hitsaus-
roiskeiden ja muiden vieraiden aineiden pääsy ilman
poistoaukkoon asennuksen aikana.

2 Säädä yksikön korkeus.

3 Tarkasta, että laite on vaakasuorassa.

4 Kiristä ylempi mutteri.

1 Ilman poistoaukko

2 Ilman sisäänmenoaukko

3 Kammion kansi

4 Suojaverkko (vain PBVE(T))

1 Kiinnitä suodatin pääyksikköön samalla, kun painat salpoja 
alas.

2 Alapuoli.

3 Takapuoli.

1

3

2

4

1

2 3

A Kannattimen lukitseminen 

B Aluslevyjen kiinnitys

1 Erikseen hankittavat osa

2 Aluslevy ripustuskoukkua varten (ei sisälly toimitukseen)

3 Ripustushakanen

4 Kiristä kaksoismutteri

5 Aluslevyn kiinnityslevy (ei sisälly toimitukseen)

HUOMAUTUS

Varmista vesivaa’alla tai vedellä täytetyllä
muoviputkella, että yksikkö on asennettu
vaakasuoraan. Jos käytät muoviputkea vesivaa’an
sijasta, säädä yksikön yläpinta vedenpinnan tasalle
muoviputken kummassakin päässä ja säädä yksikkö
vaakasuoraan. (Yksi erittäin tärkeä asia on varmistaa,
että yksikkö on asennettu niin, että se ei ole kallellaan
tyhjennysputken suuntaan, sillä se voi aiheuttaa
vuotoja.)

1 Vinyyliputki

2 Vesivaaka

A B

2

1

2
4

5
3 6

21 1
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KYLMÄAINEPUTKISTON ASENNUS

Katso ulkoyksikön kylmäaineputkien asennusohjeita yksikön
asennusoppaasta.

Tee lämpöeristystyöt kokonaisuudessaan kaasuputkien ja neste-
putkien molemmilla puolilla. Muuten seurauksena saattaa olla
vesivuotoja.

Käytä eristettä, joka sietää vähintään 120°C lämpötilan. Vahvista
kylmäaineputkiston eristystä asennusympäristön mukaan. Jos
välikaton yläpuolen lämpötila voi nousta 30°C:een tai kosteus
80 %:iin, eristeen pinnalle voi tiivistyä kosteutta.

1 Liitä putkisto.

■ Ulkoyksikkö on täytetty kylmäaineella.

■ Käytä piirustuksen mukaisesti sekä mutteri- että
momenttiavainta laitteen putkien liittämiseen ja irrottamiseen.

■ Katso Taulukko 1 laippamutterin välysten mitat.

■ Levitä esteri- tai eetteriöljyä laippaan (sekä sisä- että
ulkopuolelle), kun käytetään laippamutteriliitäntöjä, ja käännä
sitten 3 tai 4 kierrosta käsin.

Voitele tämä kohta eetteri- tai esteriöljyllä.

■ Katso kiristysmomentti Taulukko 1.

Taulukko 1

■ Katso "Taulukko 2" sivulla 7, jos momenttiavainta ei ole
saatavana.
Jos laippamuttereita kiristetään kiintoavaimella,
kiristysmomentti kasvaa äkkiä huomattavasti tietyn pisteen
jälkeen.
Kiristä tämän jälkeen mutteria lisää sopivaan kulmaan kuten
"Taulukko 2" sivulla 7 näyttää.

2 Kun työ on valmis, tarkista ettei kaasuvuotoja ole.

3 Kun olet tarkistanut, että kaasuvuotoja ei ole, muista eristää
putkiliitokset.

■ Käytä eristykseen neste- ja kaasuputkien mukana toimitettua
liitoseristettä. Tarkista myös, että neste- ja kaasuputkien
liitosten eristeen saumat osoittavat ylöspäin. (Kiristä
molemmat reunat puristimella.)

■ Kaasuputket: kiedo keskikokoinen tiivistetyyny
asennuseristeen ympäri (laippamutteriosa).

HUOMAUTUS

Noudata seuraavia ehtoja:

■ Käytä käytössä olevan kylmäaineen mukaista
putkileikkuria ja laippamutteria.

■ Levitä laippaosalle ympärille eetteri- tai esteriöljyä,
kun käytetään laippaliitosta.

■ Käytä vain yksikön mukana toimitettuja
laippamuttereita. Muiden laippamutterien käyttö voi
aiheuttaa kylmäainevuotoja.

■ Jottei putkeen pääse kertymään pölyä, kosteutta tai
muita vieraita aineita, purista sen pää kiinni tai peitä
se teipillä.

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

1 Momenttiavain

2 Kiintoavain

3 Putkiliitos

4 Laippamutteri

2

3

1

4

Putken koko Kiristysmomentti
Laipan koko 

A (mm) Laippa

Ø6,4 (1/4") 14,2~17,2 N•m 8,7~9,1

Ø9,5 (3/8") 32,7~39,9 N•m 12,8~13,2

Ø12,7 (1/2") 49,5~60,3 N•m 16,2~16,6

Ø15,9 (5/8") 61,8~75,4 N•m 19,3~19,7

HUOMAUTUS

Jos laippamutteria kiristetään liikaa, se saattaa
murtua ja/tai aiheuttaa kylmäainevuodon.

Huolehdi siitä, että öljyä ei tartu muihin osiin kuin
laippaosaan. Jos öljyä tarttuu hartsiosiin,
heikentyminen saattaa vahingoittaa niitä.

A Nesteputkien eristäminen

B Kaasuputkien eristäminen

1 Kiinnitä jalustaan

2 Putken eristemateriaali (pääyksikkö)

3 Sovituseriste (hankitaan asennuspaikalla)

R0.4-0.8

A

90°±2° 

45°±2°

21 4

7

8

7

5 63

21 4

7

8

7 10

5 963

A

B
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■ Kun kylmäaineputkistoa kovajuotetaan, kovajuottaminen
voidaan aloittaa vasta typpikorvauksen (Huomautus 2.)
jälkeen tai syötettäessä typpeä kylmäaineputkistoon
(Huomautus 1.). Kun tämä on tehty, kytke sisäyksikkö
kartioliitännällä.

POISTOPUTKISTON ASENNUS

1 Asenna poistoputkisto.

■ Varmista, että poisto toimii kunnolla.

■ Poistoputken läpimitan täytyy olla yhtä suuri tai suurempi
kuin yhdysputken läpimitta (vinyyliputki; putken koko: 20 mm;
ulkoläpimitta: 26 mm). (ilman nousua)

■ Pidä poistoputkisto lyhyenä ja vähintään 1/100 alaspäin
viettävänä ilmataskujen muodostumisen estämiseksi.

4 Laippamutteriliitos

5 Käännä saumat ylös

6 Putken eristemateriaali (ei sisälly toimitukseen)

7 Kiinnitin (ei sisälly toimitukseen)

8 Pääyksikkö

9 Keskikokoinen tiiviste (ei sisälly toimitukseen)

10 Kiedo laippamutteriliitoksen ympärille.

HUOMAUTUS

Muista eristää kaikki asennuksessa käytettävät putket
yksikön sisällä olevaan putkiliitokseen asti.
Eristämättömät putket voivat aiheuttaa
kondensaatiota tai palovammoja, jos niitä kosketaan.

HUOMAUTUS

1. Kun kovajuotetaan putkea samalla, kun sen sisällé
syötetään typpeä, muista asettaa typen paineeksi
0,02 MPa paineenalennusventtiilillä. (Paine on sama
kuin poskellesi puhaltava ilma.)

2. Älä käytä juoksutinta juottaessasi kylmäaine-
putkistoa. Käytä juottamiseen fosforikupariko-
vajuotetta (BCuP-2: JIS Z 3264/B-Cu93P-710/795:
ISO 3677), joka ei vaadi juoksutinta. (Klooria
sisältävän juoksuttimen käyttö voi aiheuttaa putkien
syöpymistä. Klooria sisältävän kovajuotteen käyttö
voi aiheuttaa kylmäaineen voiteluaineen
huononemista ja vaikuttaa haitallisesti
kylmäaineputkistoon.) 

1 Kylmäaineputkisto

2 Juotettava osa

3 Typpi

4 Teippaus

5 Käyttöventtiili

6 Paineenalennusventtiili

7 Typpi

1 2 4 5

6

73

Ei suositella muuten kuin hätätapauksessa.

Sinun täytyy käyttää momenttiavainta, mutta jos
yksikkö on pakko asentaa ilman sellaista, noudata alla
olevia ohjeita.

Kun työ on valmis, tarkista ettei kaasuvuotoja ole.

Kun kiristät laippamutteria mutteriavaimella, tietyssä
kohdassa vääntömomentti äkkiä kasvaa. Kiristä
laippamutteria tästä kohdasta alla näkyvään kulmaan:

Taulukko 2

HUOMAUTUS

■ Poistoputkiston liitäntäaukko saattaa vaihdella mallin
mukaan, joten tarkista mallin nimi ja käytä kyseiselle
mallille tarkoitettua menetelmää.

■ Huolehdi ennen kanavaliitännän tekemistä siitä, että
kaikki vesi on poistettu.

1 Poistopistoke

2 Poistoaukko huoltoa varten (sisältää kumihatun).

3 Kylmäaineputket

A Tyyppi PBVE ja NBVE (tyhjennyspumpun kanssa)

B Tyyppi PBVE ja NBVE (ilman tyhjennyspumppua)
Liitä poistoputki liitäntäaukkoon kiinnitetyn kumihatun ja 
eristysputken irrotuksen jälkeen.

Putken koko Lisäkiristyskulma

Työkalun 
suositeltu varren 

pituus

Ø6,4 (1/4") 60~90° ±150 mm

Ø9,5 (3/8") 60~90° ±200 mm

Ø12,7 (1/2") 30~60° ±250 mm

Ø15,9 (5/8") 30~60° ±300 mm

1

2

33

A

1

33

B

Asennusopas
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Vain PBVE ja NBVE

Vain PBVET ja NBVET

■ Jotta poistoputki ei painuisi mutkalle, kiinnitä
ripustuskannattimet 1–1,5 m:n välein.

■ Käytä poistoletkua ja metallipuristinta. Työnnä poistoletku
kunnolla tyhjennysletkun liitäntäaukkoon ja kiristä kunnolla
metallipuristin letkun pään eristysnauhan yläosaan. Kiristä
metallipuristinta, kunnes ruuvin pää on alle 4 mm:n
etäisyydellä letkusta.

■ Alla olevat kaksi aluetta täytyy eristää, koska niihin
muodostuva kondensaatio voi aiheuttaa vesivuotoja.
- Sisätiloissa kulkeva poistoputkisto
- Poistoputken liitäntäaukko
Eristä alla olevan kuvan mukaisesti metallipuristin ja
poistoletku toimitukseen kuuluvan suuren tiivistetyynyn
avulla.

POISTOLINJAN NOUSUPUTKEA KOSKEVIA VAROITUKSIA (Vain
PBVE ja NBVE [poistopumpun kanssa])

■ Varmista, että poistolinjan nousuputken korkeus on enintään
600 mm.

■ Aseta poistolinjan nousuputki pystysuoraan ja varmista, että se
on enintään 300 mm:n päässä yksiköstä.

Sijoita poistoletku vaakasuoraan tai hieman ylöspäin. Jos
ilmasulku syntyy, veden takaisinvirtauksesta voi syntyä ääntä,
kun poistopumppu pysähtyy.

VAROITUKSIA (kaikki mallit)

Poistoputkiston liitännät

■ Älä liitä poistoputkistoa suoraan viemäriputkiin, jotka haisevat
ammoniakilta. Viemärissä oleva ammoniakki voi päästä poisto-
putkiston kautta sisäyksikköön ja syövyttää lämmönvaihdinta.

■ Älä taivuta tai kierrä poistoletkua, jotta siihen ei kohdistuisi
liiallista painetta.
(Se voi aiheuttaa vuotoja.)

■ Jos käytät pääpoistoputkistoa, noudata ohjeita kohdassa
"Asenna poistoputkisto." sivulla 7.

■ Valitse pääpoistoputkiston oikea koko liitetyn yksikön
kapasiteetin mukaan.

2 Kun putket on asennettu, tarkasta, että veden poisto
tapahtuu asianmukaisesti.

Lisää vähitellen noin 1 l vettä valutusastiaan ja tarkista poisto
alla kerrotulla tavalla.

1 Pääpoistoputkiston kaltevuus vähintään 1/100.

1 Pääpoistoputkiston kaltevuus vähintään 1/100.

HUOMAUTUS

Poistoputkistoon kerääntyvä vesi voi tukkia viemärin.

1 Metallipuristin (ei sisälly toimitukseen)

2 Poistoletku (ei sisälly toimitukseen)

3 Eristysnauha

4 Suuri tiiviste

≤6
00 1

≥1
00

1

1

1

3

2 4

≤4 mm

1 Kattolaatta

2 Ripustushakanen

3 Säätöalue (≤600 mm)

4 Poistolinjan nousuputki (ei sisälly toimitukseen)

5 Poistoletku (tarvike)

6 Metallipuristin (tarvike)

7 Kallistus vaakasuoraan tai ylöspäin

1 Ilman poistoaukko

2 Siirrettävä pumppu

3 Sanko

4 Kylmäaineputket

5 Poistoaukko

6 5 4

1

3

2≤300 mm

≤6
00

 m
m

1~1.5 m

5
7

1

2

3
54
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KANAVAN ASENNUS

Liitä asennuspaikalla hankittu kanava.

Ilman tulopuoli

■ Kiinnitä kanava ja tulopuolen laippa (ei sisälly toimitukseen).

■ Liitä laippa pääyksikköön tarvikeruuveilla.

■ Kiedo tulopuolen laippaan ja kanavan liitosalueeseen alumiini-
teippiä tai vastaavaa, jotta ilma ei pääse karkaamaan.

Ilman lähtöpuoli

■ Liitä kanava poistopuolen laipan sisäpuolella olevan ilman
mukaisesti.

■ Kiedo poistopuolen laippaan ja kanavan liitosalueeseen
alumiiniteippiä tai vastaavaa, jotta ilma ei pääse karkaamaan.

SÄHKÖJOHTOJEN ASENNUS

Yleisiä ohjeita

■ Katkaise virta ennen minkään työn suorittamista.

■ Kaikkien sellaisten osien ja materiaalien, joita ei toimiteta
laitteen mukana, sekä sähkötöiden tulee olla paikallisten
määräysten mukaisia.

■ Käytä ainoastaan kuparijohtoa.

■ Katso tietoja sähköjohtojen asennuksesta myös ohjausrasian
kanteen kiinnitetystä kytkentäkaaviosta.

■ Katso kaukosäätimen asennusoppaasta tietoja sen
johdotuksesta.

■ Kaikki sähköasennustyöt tulee antaa valtuutetun sähkö-
asentajan tehtäväksi.

■ Tässä järjestelmässä on useita sisäyksiköitä. Nimeä jokainen
sisäyksikkö: laite A, laite B, jne. Varmista, että ulkoyksikön ja
BS-yksikön päätelevyn johdotus vastaa toisiaan. Jos laitteiden
johdotus ja putkitus eivät vastaa toisiaan, järjestelmä saattaa
mennä epäkuntoon.

■ Järjestelmään on asennettava katkaisija, jolla voidaan katkaista
virta koko järjestelmästä.

■ Katso ulkoyksikön mukana toimitetusta asennusoppaasta tietoja
yksikköön kytkettävän tehonsyöttöjohdon vahvuudesta,
pääkatkaisijan tehosta ja johdotuksesta.

■ Muista maadoittaa ilmastointilaite.

■ Älä liitä maajohtoa kaasu- tai vesiputkiin, ukkosenjohdattimiin tai
puhelimen maadoitukseen.
• Kaasuputket: voivat aiheuttaa räjähdyksen tai tulipalon

kaasuvuodon sattuessa.
• Vesiputket: ei maadoitustehoa, jos käytetään kovia vinyyliputkia.
• Puhelimen maadoitusjohtimet tai ukkosenjohdattimet: voivat

aiheuttaa poikkeuksellisen suuren sähköjännitteen ukonilman
aikana.

■ Käytä eristettyjä liittimiä tehonsyöttöjohdon oikosulun
välttämiseksi.

■ Älä kytke virtalähdettä (johdotuskytkin tai vikavirtasuojakytkin)
päälle ennen kuin kaikki muut työt on tehty.

Erikseen hankittavien varokkeiden ja johtojen tekniset 
tiedot

Virtaan liittyvä

HUOMAUTUS

■ Sähköasennustyöt tulee antaa pätevän
sähköasentajan tehtäväksi.

■ Jos sähköasennustyöt tekee muu kuin pätevä
sähköasentaja, vaiheet 3–7 täytyy suorittaa
koekäytön jälkeen.

FXDQ Ruuvien lukumäärä

20~32 16

40+50 22

63 26

HUOMAUTUS

Kun liität kanavaa tulopuolelle, muista kiinnittää
ilmansuodatin tulopuolen ilmakäytävän sisään. (Käytä
ilmansuodatinta, jonka pölynkeräysteho on vähintään 50%
painoon perustuvassa menetelmässä.) Toimitettua
suodatinta ei käytetä, jos tulokanava on kiinnitetty.

1 Liitäntäruuvi (tarvike)

2 Laippa (ei sisälly toimitukseen)

3 Pääyksikkö

4 Eristemateriaali (ei sisälly toimitukseen)

5 Alumiiniteippi (ei sisälly toimitukseen)

6 Ilman lähtöpuoli

7 Ilman tulopuoli

HUOMAUTUS

■ Muista eristää kanava, jotta kondensaatiota ei pääse
muodostumaan. (Materiaali: lasivilla tai
polyeteenivaahto, paksuus 25 mm)

■ Käytä sähköeristystä kanavan ja seinän välissä, kun
käytetään metallikanavia verkko- tai aitamuotoisten
metallisäleiden tai metallipinnoitteiden välistä vientiin
puurakennuksiin.

■ Muista selittää asiakkaalle, miten erikseen hankittavia
osia (ilmansuodatin, säleikkö [sekä poisto- että
tuloilmasäleikkö] jne.) huolletaan ja puhdistetaan.

1 2 23 4

5

67

5

Virtakaapeli (sekä maadoitusjohdin)

Malli
Yksiköiden 
lukumäärä

Pää-
varokkeet Johdin Koko

FXDQ20~32

1 15 A H05VV-U3G

Johtimen 
koon täytyy 

täyttää 
paikalliset 

määräykset.

FXDQ40+50

FXDQ63

Tiedonsiirtojohto
Kaukosäätimen kaapeli

Malli Johdin Koko

FXDQ20~32
Suojattu vinyylijohto tai 
-kaapeli (2-napainen) 
(katso huomautus 2.)

0,75–1,25 mm2FXDQ40+50

FXDQ63

HUOMAA 1. Esiintyy ainoastaan suojattujen putkien kohdalla.
Käytä H07RN-F-johdinta ellei suojattu.

2. Eristetty paksuus: ≥1 mm.

3. Jos johdotus on paikassa, jossa ihmiset voivat
helposti koskettaa sitä, asenna vikavirtasuojakytkin
sähköiskujen estämiseksi.

4. Jos käytetään vikavirtasuojakytkintä, valitse
sellainen, joka suojaa myös ylivirralta ja oikosululta.
Jos käytät vikavirtasuojakytkintä vain laitteen
maadoitukseen, muista käyttää myös
johdotuskytkintä.
Asennusopas
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Viestijohdotuksen ja kaukosäätimen johdotuksen sallitut pituudet
ovat seuraavat:

Ulkoyksikkö–sisäyksikkö: Enintään 1000 m (johdotuksen
enimmäispituus: 2000 m)

Sisäyksikkö–kaukosäädin: Enintään 500 m

Sähköiset ominaisuudet

• MCA: Piirin minimivirta (A)
• kW: Tuulettimen moottorin nimellisteho (kW)
• MFA: Sulakkeiden maksimivirta (A)
• FLA: Virta täydellä kuormituksella (A)

JOHDOTUSESIMERKKI

Johtimien liittäminen

Liitä johtimet vasta sitten, kun ohjausrasian kansi on irrotettu alla
olevan kuvan mukaisesti.

VAROTOIMET

■ Katso "Kaukosäätimen asennusoppaasta" kaukosäätimen
asennus- ja kaapelointiohjeita.

■ Katso myös ohjausrasian kanteen kiinnitetystä
"Kytkentäkaaviosta" kaapelointiohjeita.

■ Liitä kaukosäätimen ja viestilinjan kaapelit omiin riviliittimiinsä.

Yksiköt Virtalähde
Tuulettimen 

moottori

Malli Hz Jännite
Jännite-

alue MCA MFA kW FLA

FXDQ20~32PBVE

50 220–240
Maksimi 

264
Minimi 198 

0,8

15

0,062
0,6

FXDQ20~32PBVE(T) 0,7

FXDQ40NBVE(T)
1,0 0,8

FXDQ50NBVE(T)
0,13

FXDQ63NBVE(T) 1,1 0,9

FXDQ20~32PBVE

60 220
Maksimi 

242
Minimi 198 

0,9

15

0,062
0,7

FXDQ20~32PBVE(T) 0,8

FXDQ40NBVE(T) 1,1 0,9

FXDQ50NBVE(T) 1,3
0,13

1,0

FXDQ63NBVE(T) 1;4 1,1

1 Ohjausrasian kansi

2 Virtakaapeli ja maadoitusjohdin

3 Johdotuskaavio (takaa)

4 Viestilinjan ja kaukosäätimen kaapelointi. Älä liitä 
virtakaapelia tähän. Se voi aiheuttaa toimintahäiriöitä.

5 Puristin luistamisen estämiseksi. Purista kaapelin vaippa 
(tarvike)

2

1

3 4

4

5

6

2

7
8

7

6 Puristin. Kiinnitä kaapelin vaippa kiinnittimellä 
puristinmateriaalin tehonsyöttöpuolella luistamisen 
estämiseksi (tarvike)

7 Johdinpidike

8 Puristin. Irrota puristin ruuvitaltalla. Anna johtimen mennä 
puristimen läpi ja muista kiinnittää puristin ohjausrasian 
kanteen.

9 Tiivistemateriaali (tarvike)

10 Johdin

11 Yksikön ulkopuolella

12 Yksikön sisäpuolella

Varmista, että johdin kulkee läpivientialueen kautta.
Tiivistä johdotuksen tekemisen jälkeen johdin ja läpivientialue, 
jotta ulkopuolelta ei pääse kosteutta ja pieneliötä sisään.
Kiedo eristysmateriaalia voimakkaiden ja heikkojen 
sähköjohtojen ympärille alla olevan kuvan mukaisesti. 
(Muuten kosteus tai ulkopuolelta tulevat pieneliöt, kuten 
hyönteiset, voivat aiheuttaa oikosulun ohjausrasiassa.) 
Kiinnitä niin, että rakoja ei jää.

HUOMAUTUS

■ Kun puristat johtoja, käytä toimitukseen kuuluvaa
puristinmateriaalia yllä olevan kuvan mukaisesti
estääksesi ulkoisen paineen kohdistumisen
johdotusliitoksiin ja purista kunnolla.

■ Muista kiinnittää tehonsyöttöjohto ja maadoitusjohto
ohjausrasiaan puristimella.

■ Kun teet johdotusta, varmista, että se on siisti eikä
nosta ohjausrasian kantta ylös, ja sulje sitten rasia
tiukasti. Kun kiinnität ohjausrasian kantta, varmista
ettei reunojen väliin jää johtimia.

■ Erota ilmastointilaitteiden ulkopuolella heikko johdotus
(kaukosäätimen ja viestilinjan johto) ja vahva johdotus
(maadoitus ja virtajohdot) vähintään 50 mm:n päähän
toisistaan, jotta ne eivät kulje saman kohdan läpi
yhdessä. Läheisyys voi aiheuttaa sähköisiä häiriöitä,
toimintavikoja ja särkymisen.

HUOMAUTUS

Älä milloinkaan liitä tehonsyöttöjohtoja kaukosäätimen tai
viestilinjan riviliittimiin. Se voi rikkoa koko järjestelmän.

9

10

11 12
FXDQ20~32PBVE(T) + FXDQ40~63NBVE(T)
VRV-järjestelmä – invertteri-ilmastointilaitteet
Kattoon kiinnitettävä, kanavatyyppinen alhaisen staattisen paineen yksikkö
4PW46381-6

Asennusopas

10



Sähköjohtojen, kaukosäätimen johtojen ja viestilinjan johtojen
liitäntä

■ Virtakaapeli ja maadoitusjohdin
Irrota ohjausrasian kansi.
Vedä sitten johdot yksikköön läpivientireiän kautta ja liitä
riviliittimeen (3P).
Muista laittaa osa suojattua vinyyliä ohjausrasiaan.

■ Kaukosäätimen ja viestilinjan kaapelointi
Vedä johdot yksikköön läpivientireiän kautta ja liitä riviliittimeen
(6P).
Muista laittaa osa suojattua vinyyliä ohjausrasiaan.

VAROTOIMET

■ Tehonsyötön johtojen riviliittimeen ei voi liittää eripaksuisia
johtoja. (Virtajohdon löysyys voi aiheuttaa epänormaalia
kuumenemista.)

■ Käytä pyöreitä kutistustyyppisiä liittimiä johtimien liittämiseen
tehonsyötön riviliittimeen. Jos sellaisia ei ole saatavana, liitä
samankokoiset johtimet kummallekin puolelle.

Noudata alla olevia ohjeita, jos johdotus muuttuu hyvin
kuumaksi virtajohtimen löysyyden takia.

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

■ Käytä sopivaa ruuviavainta liitinruuvien kiristämiseen. Jos
ruuviavaimen kärki on liian pieni, ruuvin kanta voi vahingoittua
eikä ruuvia voi kiristää kunnolla.

■ Jos liitinruuveja kiristetään liikaa, ruuvit voivat vaurioitua.

■ Katso alla olevasta taulukosta liitinruuvien kiristysmomentit.

Kaapelointiesimerkkejä

Käytettäessä yhtä kaukosäädintä yhtä sisäyksikköä kohden

Ryhmäohjausta varten tai kahta kaukosäädintä käytettäessä

1 Sisällä oleva painettu piirilevy (ASENNELMA)

2 Riviliitin (3P)

3 Virtakaapeli - maadoitusjohdin

4 Läpivientireikä

5 Kaukosäätimen kaapeli - viestikaapeli

6 Riviliitin (6P)

L N

1

2

3
4

456

1 2 3

1 Pyöreä kutistustyyppinen 
liitin

2 Kiinnitä eristysholkki

3 Sähköjohdin

Liitäntänapa Kiristysmomentti

Kaukosäätimen, viestilinjan riviliitin (6P) 0,79-0,97 N•m

Tehonsyötön ja maadoituksen riviliitin (3P) 1,18–1,44 N•m

1 Virtalähde 220–240 V~50 Hz tai 220 V~60 Hz

2 Ulkoyksikkö

3 Sisäyksikkö A

4 Sisäyksikkö B

5 Virtaussuunnassa viimeinen sisäyksikkö

6 Kaukosäädin (valinnainen)

1 Virtalähde 220–240 V~50 Hz tai 220 V~60 Hz

2 Ulkoyksikkö

3 Sisäyksikkö A

4 Sisäyksikkö B

5 Virtaussuunnassa viimeinen sisäyksikkö

6 Kaukosäädin (valinnainen)

7 Kahta kaukosäädintä käytettäessä

8 Ryhmäohjausjärjestelmässä

Huom.
Sisäyksikön osoitetta ei tarvitse määritellä ryhmäohjausta 
käytettäessä.
Osoite asetetaan automaattisesti, kun virta kytketään.

L N
IN/D OUT/D

F1 F2 F1 F2
L N

LN P1 P2

P1 P2

F1 F2 T1 T2 P1 P2

P1 P2

F1 F2 T1 T2 P1 P2

P1 P2

F1 F2 T1 T2LN LN

L N

1 1
2

3

6 6 6

4 5

1

IN/D OUT/D
F1 F2 F1 F2

P1 P2

P1 P2

F1 F2 T1 T2 P1 P2 F1 F2 T1 T2 P1 P2 F1 F2 T1 T2

P1 P2P1 P2

L N

1
2

3 4 5

7         6
8

LN LN LN
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BS-yksikköä käytettäessä

Ohjaus kahdella kaukosäätimellä (yhden sisäyksikön 
ohjaus kahdella kaukosäätimellä)

Kun käytössä on kaksi kaukosäädintä, toisen on oltava kytketty
asentoon "MAIN" (pää) ja toisen asentoon "SUB" (ala).

Vaihto MAIN- ja SUB-tilojen välillä

1 Aseta litteäpäinen ruuviavain kaukosäätimen ylä- ja alaosan
väliseen aukkoon ja irrota yläosa kahdesta kiinnityskohdasta.

(Kaukosäätimen piirilevy on kiinnitetty kaukosäätimen
yläosaan.)

2 Käännä toisen kaukosäätimen piirilevyllä oleva main/sub-kytkin
asentoon "S" (ala).

(Jätä toisen kaukosäätimen kytkin asentoon "M" (pää).)

Johdotusmenettely (katso "Sähköjohtojen asennus" sivulla 9.)

3 Irrota ohjausrasian kansi.

4 Liitä kaukosäädin 2 (ala) kaukosäätimen riviliittimen (6P) liittimiin
(P1, P2) ohjausrasiassa.

(Napaisuutta ei ole.)

VAROTOIMET

■ Ylitysjohdotusta tarvitaan, kun käytetään ryhmäohjausta ja
kahta kaukosäädintä samaan aikaan.

■ Liitä ylitysjohdon (P1, P2) päässä oleva sisäyksikkö
kaukosäätimeen 2 (ALA).

Kaukosäätö (pakotettu off- ja on/off-käyttö)

■ Kytke ulkoa tulevat johdot kaukosäätimien riviliittimen (6P)
napoihin T1 ja T2 kaukosäätöä varten.

■ Katso tarkempia tietoja käytöstä kohdasta "Asennuspaikalla
tehtävät asetukset ja koekäyttö" sivulla 13.

1 Virtalähde 220–240 V~50 Hz tai 220 V~60 Hz

2 Ulkoyksikkö

3 Sisäyksikkö A

4 BS-yksikkö

5 Kaukosäädin (valinnainen)

1 Kaukosäätimen piirilevy

2 Tehdasasetus

3 Vain toisen kaukosäätimen asetus täytyy vaihtaa

IN/D OUT/D
F1 F2 F1 F2

IN/DOUT/D
F1 F2 F1 F2

L N

P1 P2

P1 P2 F1 F2 T1 T2LN

1

2 4

3

5

S

M
S

S
M

1

2

3

1 Kaukosäätimen riviliitin

2 Kaukosäädin 1 (pää)

3 Kaukosäädin 2 (ala)

1 Sisäyksikkö 1

2 Sisäyksikkö 2

3 Sisäyksiköiden enimmäismäärä

4 Ylitysjohto (P1•P2)

5 Kaukosäädin 1 (PÄÄ)

6 Kaukosäädin 2 (ALA)

1 Tulo A

Johtimen tekniset tiedot
Suojattu vinyylijohto tai -kaapeli 

(2-napainen)

Halkaisija 0,75–1,25 mm2

Pituus Enintään 100 m

Ulkoinen liitin Liitin, jonka varmistettu minimikuormitus 
on 15 V DC, 1 mA

1P 2F

2 3

}}}}
1

1 2 3

3

4 5

3

1P 2P 1F 2F 1T 2T
FORCED

OFF
REMOTE
CONTRL

TRANSMISSION
WIRING

1
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Keskusohjaus

Keskusohjausta varten on määriteltävä ryhmän numero. Lisätietoja
saat kunkin valinnaisen kaukosäätimen käyttöoppaan ryhmäohjausta
koskevasta kohdasta.

ASENNUSPAIKALLA TEHTÄVÄT ASETUKSET JA 
KOEKÄYTTÖ

Asennuksen tyypin mukaan asennuspaikalla tehtävät asetukset
voidaan joutua tekemään kaukosäätimellä.

1 Tarkista, että sisä- ja ulkoyksikön ohjausrasioiden kannet on
suljettu.

2 Tee asennuksen tyypin mukaan asennuspaikalla tehtävät
asetukset kaukosäätimellä, kun virta on kytketty, kaukosäätimen
mukana tulleen "Asennuspaikalla tehtävät asetukset" -oppaan
ohjeiden mukaisesti.

■ Asetukset voi tehdä muuttamalla seuraavien tunnuksien
arvot: "Tilanro", "ENSIMMÄINEN KOODINRO", ja "TOINEN
KOODINRO".

■ Kaukosäätimen mukana tulevassa "Asennuspaikalla tehtävät
asetukset" -oppaassa luetellaan asetusjärjestys ja
käyttötapa.

Varmista lopuksi, että asiakas säilyttää "Asennuspaikalla tehtävät
asetukset" -oppaan sekä käyttöoppaan turvallisessa paikassa.

Jatkuvan paineen valinnan asetus

■ Aseta TOINEN KOODINRO kytketyn kanavan vastuksen
mukaan.
(Toiseksi koodinumeroksi on tehtaalla asetettu "01".)

■ Katso lisätietoja teknisistä tiedoista.

Kaukosäätimen asetus

■ Pakotettu off- ja ON/OFF-käyttö valitaan valitsemalla TOINEN
KOODINRO alla olevan taulukon mukaisesti. (Toiseksi
koodinumeroksi on tehtaalla asetettu "01".)

■ Pakotettu off- ja ON/OFF-käytön tulo A toimii alla olevan
taulukon mukaisesti.

Suodatinsymbolin näyttövälin asetus

■ Selitä seuraava asiakkaalle, jos suodattimen likaisuusasetuksia
on muutettu.

■ Toimitettaessa suodatinsymbolin näyttöajaksi on asetettu 2 500
tuntia (vastaa 1 vuoden käyttöä).

■ Asetus voidaan muuttaa olemaan näkymättä.

■ Kun yksikkö asetetaan hyvin pölyiseen paikkaan, muuta
suodatinsymbolin näyttöaika lyhyemmäksi (1 250 tuntia).

■ Selitä asiakkaalle, että suodatin täytyy puhdistaa säännöllisesti
tukkeutumisen estämiseksi, ja asetettu aika.

Erikseen myytävien lisävarusteiden asetukset

Katso tarvittavat asetukset erikseen myytävien lisävarusteiden
ohjekirjoista.

Käytettäessä langatonta kaukosäädintä
Langatonta kaukosäädintä käytettäessä sen osoite täytyy asettaa.
Katso langattoman kaukosäätimen asennusoppaasta tietoja
asetukset tekemisestä.

3 Suorita koekäyttö ulkoyksikön asennusoppaan mukaisesti.

Kaukosäätimen toimintolamppu vilkkuu virhetilanteessa.
Tarkasta nestekidenäytöllä näkyvä vikakoodi vian
tunnistamiseksi. Vikakoodien ja niitä vastaavien ongelmien
selostukset löytyvät ulkoyksikön "VAROITUKSIA HUOLTOA
VARTEN" -tarrasta. Jos näytöllä näkyy jokin seuraavista, on
mahdollista, että kaapelointi tehtiin väärin tai että virta ei ole
päällä, joten tarkasta uudelleen.

4 Tarkasta koekäytön jälkeen tyhjennyspumpun tyhjentyminen
kohdan "Poistoputkiston asennus" sivulla 7 mukaisesti.

1 Ensimmäinen koodinro

2 Toinen koodinro

3 Tilanro

4 Kenttäasetustila

Ulkoinen staattinen paine Tilanro
Ensimmäinen 

koodinro
Toinen 

koodinro

Vakio (10 Pa)

13(23) 5

01

Korkea jatkuvan paineen 
asetus (30 Pa) 02

Ulkoinen ON/OFF-tulo Tilanro
Ensimmäinen 

koodinro
Toinen 

koodinro

Pakotettu off
12(22) 1

01

ON/OFF-käyttö 02

SETTING

1 2 3 4

Pakotettu off On/off-käyttö

Tulo A päällä ("on") pakottaa 
pysäytyksen (kaukosäätimen 
vastaanotto estetty)

Yksikköä käytetään muuttamalla tulo A 
tilasta "off" tilaan "on"

Tulo A pois päältä ("off") 
kaukosäätimen sallimiseksi

Yksikkö pysäytetään muuttamalla tulo 
A tilasta "on" tilaan "off"

Toinen koodinro

Tilanro Ensimmäinen koodinro 01 02

10(20)

0 suodattimen 
likaisuus matala korkea

1 (matala/
korkea) näytetty aika 2 500/1250 

tuntia
10 000/5000 

tuntia

3 suodatinsym
bolin näyttö

PÄÄLLÄ 
(ON) POIS (OFF)

Kaukosäätimen näyttö Sisältö

Oikosulku PAKOTETTU OFF 
-liittimissä (T1, T2).

U3 Koekäyttöä ei ole suoritettu

U4
UH

• Ulkoyksikön virta on katkaistu.
• Ulkoyksikköä ei ole kaapeloitu 

tehonsyöttöä varten.
• Viestilinja ja/tai PAKOTETTU 

OFF kaapeloitu väärin.
• Tiedonsiirtojohto on poikki.

UF Viestilinjan väärä johdotus.

Ei näyttöä

• Sisäyksikön virta on katkaistu.
• Sisäyksikköä ei ole kaapeloitu 

tehonsyöttöä varten.
• Kaukosäädin, viestilinja ja/tai 

PAKOTETTU OFF kaapeloitu 
väärin.

• Kaukosäätimen johto on poikki.

HUOMAUTUS

Pysäytä aina koekäyttö kaukosäätimellä.
Asennusopas
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